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KONTSERNI LÜHIISELOOMUSTUS JA KONTAKTANDMED 

 

Kontsern tegutseb Eesti Vabariigis, käitab L. Meri Tallinna lennujaama, Kärdla lennujaama, Kuressaare 

lennujaama, Tartu lennujaama, Pärnu lennujaama, Ruhnu lennuvälja ja Kihnu lennuvälja. 

Kontserni põhi tegevusvaldkondadeks on lennujaamade käitamine ja arendamine ning lennukite ja 

reisijate maapealne teenindamine. Kontsern annab tööd 513-le töötajale. 

AS-i Tallinna Lennujaama aktsiate omanik on Eesti Vabariik ning ettevõte kuulub Eesti Vabariigi Majandus- 

ja Kommunikatsiooniministeeriumi haldusalasse. 

 

 

 

Juriidiline aadress:   Lennujaama tee 12 

     11101 Tallinn 

     Eesti Vabariik 

 

Telefon:    +372 6 058 701 

Faks:     +372 6 058 333 

 

E-post:     administration@tll.aero 

     www.tallinn-airport.ee  

 

Audiitor:    AS PricewaterhouseCoopers 
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TEGEVUSARUANNE 

 

2011. aasta oli AS Tallinna Lennujaam kontsernile edukas. Lennart Meri Tallinna lennujaam oli üks 

Euroopa kiireima kasvuga lennujaam, aastaga lisandus 528 tuhat reisijat. Reisijate arv kasvas võrreldes 

2010. aastaga 38% (2011: reisijate arv 1,91 mln, 2010: reisijate arv 1,39 mln). Regionaalsete lennujaamade 

reisijate arv vähenes 15% võrra (2011: reisijate arv 55 tuhat, 2010: reisijate arv 64 tuhat). 

Kokkuvõte 2011 aasta konsolideeritud tegevusnäitajatest 

Teenindati  1,97 mln reisijat 

Müügitulu  26,1 mln eurot 

Äritulu kokku  35,1 mln eurot 

Puhaskasum  4,2 mln eurot 

Bilansimaht  140,2 mln eurot 

Investeeringute maht 5,5 mln eurot 

Olulisemad sündmused 2011. aastal 

 24. jaanuaril toimus Domodedovo lennujaamas pommiplahvatus, mille tulemusena tõstatus taas 

lennundusjulgestuse kvaliteedi ja -ulatuse temaatika. 

 Märtsis võttis kontsern kasutusele uue sümboolika värvidega teenindajate vormi. 

 19. mail toimus Lennart Meri Tallinna lennujaamas rahvusvaheline kriisiõppus „EU CREMEX 2011“, 

mille raames mängiti läbi õhusõiduki hõivamise olukorra lahendamine sisejulgeoleku asutuste poolt. 

 Maikuus tutvustati Cagliaris koostöös partneritega Tallinnat/Eestit kui Routes Europe 2012 

võõrustajat, pakkudes rahvuslikku lõunasööki koos meelelahutusprogrammiga. 

 5. juunil toimus esimene pööring (kruiisilaeva turnaround), kokku toimus 5 pööringut, mille käigus 

teenindas Tallinna lennujaam 7 100 reisijat ja 80 tonni pagasit/kaupa. 

 1. augustil alustas Venemaa lennufirma UTair lende liinil Tallinn – Moskva Vnukovo. Lennundusportaal 

anna.aero pärjas UTairi Moskva-Tallinn liini tiitliga „Route of the Week“. 

 Augustikuu oli ajalooliselt suurima arvuga reisijatega kuu - 193 tuhat reisijat. 

 20. septembril täitus AS-l Tallinna Lennujaam 75.aastat. 

 Septembris alustati suurima Tallinna lennujaama õhusõidukite hooldeangaari (kogupindalaga 

11 000 m2) ehitust. 

 28. - 29. oktoober toimusid Eesti Ettevõtete Sügismängud 2011, mille võitis Tallinna Lennujaama 

Spordiklubi. 

 Lisandusid vedajatena: Blue 1, UTair ja Flybe. 

Majanduskeskkonnast 

2011. aasta oli majanduses nagu peatuspaik rohelises oaasis rännakul mööda kriisikõrbe (2008. aasta 

sügisest tulevikku). Lennundussektor on otseselt seotud majanduse üldise toimetulekuga. Kui majandus 

kasvab, suudab ka lennundussektor toime tulla kerkivate kütusehindadega. Kui majanduskasv langeb alla 

2%, siis on lennufirmad kahjumis. IATA prognooside kohaselt teenis Euroopa lennundussektor 2011. aastal 

kasumit marginaaliga 1,2%, kuid 2012. aasta kujuneb tõenäoliselt keeruliseks ning tõenäoliselt lõpetab 

sektor kahjumis. 2012. aasta alguses IATA poolt tehtud uuringud näitavad, et lennufirmade kasumiootuse 

ja tegevuskindluse näitajad on langenud 2009. aasta tasemele. 2009. aastal kandsid lennufirmad suuri 

kahjumeid, sest nõudlus kukkus järsult. Seega võib 2012. aastal suureneda raskustesse sattunud 

lennufirmade arv. See aga mõjutab otseselt lennujaamade majandusseisu. 

Vaatamata keerulistele aegadele planeerib meie koduvedaja Estonian Air jõuliselt laieneda ning kujundada 

Tallinna lennujaama transiidikeskuseks. 2011. aasta sügisel kinnitas AS-i Estonian Air nõukogu 
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lähiaastateks firma uue tegevuskava. Eesmärgiks on tihendada lennugraafikut olemasolevatel liinidel, 

lisada uusi sihtkohti ja lennata vähemalt kaks korda päevas Euroopa tähtsamatesse linnadesse. Vastavalt 

kavale suurendab Estonian Air oma lennukiparki aastaks 2015 minimaalselt 16 lennukile, millest 12 on 

Embraeri E-Jet-tüüpi lennukid. Arvestades Estonian Airi prognoose, planeerime 2016. aastaks reisijate 

arvuks 3,6 mln (sh. 0,5 mln transfeerreisijat). Lennuoperatsioonide koguarv peaks tõusma tänaselt 40 

tuhandelt operatsioonilt 64 tuhandele. 

Kontserni tähtsamad tegevus-ja finantsnäitajad 

  2011 2010 2009 2008 2007 

Lennart Meri Tallinna lennujaam           

Reisijate arv (mln) 1,913 1,385 1,346 1,812 1,728 

Lennuoperatsioonide arv (tk.) 40 298 33 587 32 572 41 654 38 844 

Kaubamaht (tonn) 18 371 11 960 21 001 41 867 22 764 

Regionaalsed lennujaamad kokku           

Reisijate arv 54 688 64 206 47 392 39 452 33 758 

Lennuoperatsioonide arv 11 012 11 394 10 836 11 806 11 182 

Kontsern (mln eurot)           

Müügitulu  26,1 25,9 23,6 27,3 24,8 
sh. lennundustulu 11,4 12,1 12,5 17,5 16,5 
sh. mittelennundustulu 14,7 13,8 11,1 9,8 8,3 

Muud äritulud 9 4,8 3,9 3,4 1,8 
sh. varade sihtfinantseerimine 3,7 3,6 3 2,3 0,7 
sh. julgestuse- ja päästekulude 
sihtfinantseerimine 

3,6 0 0 0 0 

sh. regionaalsete lennujaamade 
sihtfinantseerimine 

1,4 0,8 0,8 0,8 0,8 

sh. muud äritulud 0,4 0,4 0 0,2 0,3 

Ärikasum enne kulumit* 11,3 10 9,4 9,6 11,7 

Puhaskasum 4,2 2 0,4 1,1 6,6 

Rahavood põhitegevusest 11,4 9,9 6,2 11,3 10,2 

Investeeringud 5,5 2,9 18,8 55,7 30,8 

            

Varad aasta lõpus  140,2 141,5 146,3 152 101,9 

Varad aasta lõpus sihtfinantseerimise 
kohustuseta* 

75,4 74,4 78,6 91,3 66,9 

Omakapital aasta lõpus 46,1 40,6 38,6 38,2 37,1 

Võlakohustused aasta lõpus 22,9 29,8 36,1 40,8 18,9 

            

Omakapital/varad aasta lõpus* (%) 61% 54% 49% 42% 55% 

Netovõlg/ ärikasum enne kulumit* 2 3 3,8 4,2 1,6 

            

Töötajate arv (aasta lõpu seisuga) 531 488 453 414 429 

* ei sisalda põhivarade sihtfinantseeringut 
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2011. aasta eesmärkide täitmine 

Kliendikeskne teenus Hindamise alus Hinnang 

Lennureisijate rahulolu tõus 

Vähemalt 2 korda aastas 
viiakse läbi rahuloluuuringud 

eesmärgiga jälgida ja 
parandada reisijate rahulolu 

Uuringud näitavad 
rahulolu tõusu 

Sihtkohtade arvu suurendamine  Sihtkohtade arv 

Võrreldes 2010. aastaga 
lisandus 14 uut sihtkohta, 

eesmärk täidetud 

Reisiterminalis osutatavate teenuste 
kvaliteedi ja mahu tõstmine 

Viiakse läbi vähemalt 2 korda 
aastas rahulolu uuringud 

eesmärgiga jälgida ja 
parandada reisijate rahulolu 

Uuringud näitavad 
rahulolu tõusu 

Tagada reisijale lennueelne 
julgestuskontroll traditsioonilistele 

lennuliinidele max 15 minuti jooksul 
alates julgestuskontrolli järjekorras 

seismisest ning odav-lennuliinidele max 
25 minuti jooksul 

Kokkulepitud normidest 
kinnipidamine Täidetud 

Kvaliteetne lennujaamade käitamine ja koostöö 
Regionaalsete lennujaamade 

sertifitseerimine vastavalt 
rahvusvaheliste standardite ISO 

9001:2008 ja ISO 14001:2004 nõuetele 

Regionaalsete lennujaamade 
juhtimissüsteemid on 

sertifitseeritud 

Sertifikaadid omandatud 

Lennuohutus- ja julgestussüsteemide 
väljatöötamise tsentraliseerimine 

Oskusteave on kontsernis 
ühtne, kontrollorganid on 

tsentraliseeritud 

Toimuvad regulaarsed 
tsentraalsed koolitused, 
teabepäevad ja auditid. 

Lennuohutuse taseme ja 
keskkonnasäästlikkuse tõstmine ning 

lendude regulaarsuse parendamine 
GPS põhiste mittetäppislähenemise 

protseduuride väljatöötamise abil  

Protseduurid on kinnitatud 
Lennuameti poolt ja kasutusel 

Protseduuride valmimine 
2013. a. 

Aeronavigatsiooniteenuse üleandmine 
LLT-le Kuressaare lennujaamas 

Aeronavigatsiooniteenus on 
üleantud 

Aeronavigatsiooni-teenuse 
üleandmine peatatud 
seoses kulude olulise 

kasvuga 

Efektiivne ja kasumlik äriühing   

Riskide vähendamine, efektiivsuse 
tõstmine, jätkusuutlikku ja kvaliteetse 

organisatsiooni töökorralduse 
tagamine 

Võtta kasutusele IT 
lahendused ohutuse, 

varahalduse, riskide juhtimise 
ja kliendihaldussüsteemide 

osas. 

Süsteemide kaardistamine 
aastal 2011, juurutamine 

ja testimine 2012 -2013 

 

Kvaliteetne ja kogemustega tööjõud Töötajate 
motivatsioonipoliitika 

uuendamine 

Eesmärgi täitmine lükatud 
2012. aastasse 
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Hinnastamismudelite täiustamine AS Tallinna Lennujaam 
kontserni 

juhtimisarvestussüsteemi 
põhimõtete kaasajastamine 

Tähtaeg 2012 

 

KLIENDIKESKNE TEENUS 

 

Lennuliiklus 

Tallinna lennujaam teenindas 2011 aastal kokku 1,91 mln reisijat, mis on 38% rohkem kui eelmisel aastal 

(2010: 4%) ja 5,4 % rohkem (2010: 6,5% vähem) võrreldes planeerituga. 

2010. aasta lõpul alustas Tallinnast lendamist Ryanair, kes saavutas 2011. aasta lõpuks 20%-lise turuosa. 

Võrreldes 2010. aastaga langes Estonian Airi turuosa 39%-lt 33%-le. Reisijate arv olulisemate lennufirmade 

osas on toodud joonisel 1. 

 

 

Joonis 1 Reisijate arv kokku 2008-2011 

 
  

750 772 
556 874 537 506 624 220 

153 732 

144 377 148 146 
164 746 

119 927 

175 769 187 995 
199 268 

58 366 

67 357 128 208 

151 391 

305 793 

231 459 201 642 

181 555 

422 946 

170 400 173 629 

215 143 

376 849 

0

250 000

500 000

750 000

1 000 000

1 250 000

1 500 000

1 750 000

2 000 000

2008 2009 2010 2011

Ryanair

muud reisijad

tšarterreisijad

Lufthansa

Air Baltic

Finnair/FinnComm

Estonian Air



AS Tallinna Lennujaam  2011. a. konsolideeritud majandusaasta aruanne 

 9 

Joonis 2 Sihtkohtade TOP ja lennufirmade turuosad 

 

 

2011. aasta suvel toimusid esimest korda Tallinna lennujaama ajaloos kruiisipööringud koostöös Hispaania 

kruiisi firmaga Happy Cruises. Viie pööringu käigus teenindati kokku 7 100 reisijat. 

2010. aastal sai Tallinna lennujaamast lennata 35 sihtkohta. 2011. aastal tõusis sihtkohtade arv 38-le. 

Joonis 3 Sihtkohad 
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2012. aastaks prognoosib Tallinna Lennujaam lennuliikluse kasvu ligi 16%, mis teeb aastaseks reisijate 

arvuks 2,2 mln reisijat. Jõuliselt plaanivad Tallinnas laieneda Estonian Air, Ryanair ja Lufthansa. Seoses 

liikluse kasvuga Tallinna lennujaamas, lisandub tänasele kolmele (hommikusele, lõunasele ja õhtusele) 
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tipptunnile ka neljas ehk hilisõhtune tipptund. Tipptundidel teenindab Tallinna lennujaam reisijaid 

läbilaskevõime ülemisel piiril. See toob kaasa kõrgendatud nõuded kogu lennujaama kogukonnale. 

Regionaalsete lennujaamade reisijate arv oli 2011. aastal kokku 55 tuhat (2010: 64 tuhat), võrreldes 2010. 

aastaga vähenes reisijate arv 15% (2010: suurenes 26%). Vähenemise peamiseks põhjuseks oli Air Balticu 

lahkumine Tartust alates 01.08.2011. Oktoobris alustas Tartust lendamist Flybe, liinil Tartu – Helsinki. 

 

Joonis 4 Reisijad regionaalsetes lennujaamades 2010-2011 

 

 

2011. aastal võrreldes 2010. aastaga kasvasid kaubaveod 54%. 2012. aastaks planeeritakse 

kaubamahtudeks Tallinna lennujaamas 19 400 tonni. 

Joonis 5 kaubamahud 

 

 

Kaubandus Tallinna lennujaama reisiterminalis 

Reisijate ostukäitumine on võrreldes 2010. aastaga vähe muutunud. 
Kaupluste külastamine ja kauplustest ostmine on aasta jooksul sagenenud. Ostusumma, mida reisija 
kulutab keskmiselt Tallinna lennujaama reisiterminali kauplustes on mõningate kõikumistega püsinud 25 

23 504 

19 702 

10 551 

5 148 

2 215 3 086 

18 583 17 822 

10 695 

3 863 
2 257 1 468 

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

Tartu Kuressaare Kärdla Pärnu Kihnu Ruhnu

2010
2011

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

40 000

45 000

2006 2007 2008 2009 2010 2011

859 873 980 938 987 1 207 

9 502 

21 891 

40 887 

20 062 

10 973 
17 164 

to
n

n
e
 

Kaup
Post



AS Tallinna Lennujaam  2011. a. konsolideeritud majandusaasta aruanne 

 11 

euro lähedal, kuid 70% ostjatest kulutab siiski sellest summast vähem (10% ostjatest teeb 50% kaupluste 
käibest). 
Toitlustuskohtade külastatavus on aastaga mõnevõrra langenud, kuid eelkõige nende arvelt, kes 
keskmisest vähem kulutasid. Pooled toitlustuse kliendid kulutavad lennujaamas toidule alla 7,5 euro. 
 

Joonis 6 

 

Joonis 7 

 

Lennujaama kogukond 
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kahjustab see esmajoones Tallinna lennujaama mainet. Meile on oluline, et kõik lennujaama territooriumil 

tegutsevad ettevõtted kannaksid meiega ühtseid väärtusi. 

Maapealne käitlusteenus 

Tallinna lennujaamas on volitatud kolmandatele osapooltele teenust osutama AS Tallinn Airport GH, kes 

on AS Tallinna Lennujaama tütarettevõte. AS Tallinn Airport GH käive oli 2011. aastal 7,8 mln eurot. 

Võrreldes 2010. aastaga jäi käibe muutus alla 1%. Ilmastikust tingituna oli 2011. aasta viimastel kuudel 

võrreldes 2010. aastaga oluline käibe langus. 

2011. aastal tunnustas Lufthansa AS-i Tallinn Airport GH Shooting Star diplomiga, mis tähendab seda, et 

ettevõtte on Euroopa lennukite maapealse teeninduse jaamadest teinud kõige suurema arenguhüppe. 

Finnair pidas meie GH teenindust 2011. Esimesel poolaastal maailma täpseimaks. Aasta lõpuni püsis AS 

Tallinn Airport GH punktuaalsusredelil pidevalt teisel-kolmandal kohal Jaapani ja Korea maapealsete 

teenindajate järel. 

AS-s Tallinn Airport GH töötas 2011. aastal keskmiselt 185 töötajat (2010: 167 töötajat). 

Julgestusteenus 

2011. aasta oli lennundusjulgestuse jaoks administratiivse võimekuse proovile panemise aasta. Seoses 

Tallinna lennujaamas reisijate arvu hüppelise kasvuga, pidi ka lennundusjulgestus üles näitama 

paindlikkust ja kiiret reageerimist muutustele. Aasta jooksul kasvas teenuse osutamise tunni maht 27%, 

mis tähendas julgestusteenust osutavale partnerile G4S Eesti AS-le uusi töötajaid, värbamist, koolitamist. 

Tallinna lennujaamale aga järelvalve mahu olulist kasvu. Samas ei suurenenud aga Tallinna lennujaama 

järelevalvetöötajate arv. 

2011. aastal viidi lennundusjulgestuse osakonna poolt läbi 155 koolitust, mille käigus koolitati 1 564 

lennundusega seotud inimest. Kokku kulus koolitusele 423 tundi. Alates 2012. aastast tsentraliseeritakse 

koolitused AS-i Tallinna Lennujaam koolituskeskuse alla, koolituste korraldajaks jääb lennundusjulgestuse 

osakond. 

Lennundusjulgestuse valdkonna üks peamisi eesmärke on avastada reisijatel kaasas olevast pagasist 

keelatud esemeid/aineid. 2011. aasta jooksul avastati Tallinna lennujaama julgestusotstarbelise 

läbivaatuse käigus kokku 4 905 keelatud esemete/ainete nimekirjas märgitud eset (2010: 3 626 eset), 

millest 4 832 oli reisija käispagasis ning 73 eraldi liikuvas pagasis. 

Erivajadustega reisijate teenindamine 

2011. aastal teenindasime 2 093 (2010: 1670) erivajadustega reisijat (PRM). Kõik PRM teenindajad on 

läbinud tööle tulles koolitused: puudega ja liikumispuudega reisijate teenindamine lennujaamas ning 

erivajadustega kliendi teenindamine lennujaamas (sh. tõstmine ja liigutamine). PRM teenuse osutamisega 

Tallinna lennujaamas tegeleb 14 reisiteenindaja abi ning 5 terminalijuhataja abi. 2011. aastal soetati 

invatõstuk liikumispuudega reisijate liigutamiseks õhusõiduki ja terminali vahel. 

Reisijate rahulolu 

AS Tallinna Lennujaam teeb rahulolu uuringuid kaks korda aastas, maikuus ja novembris. Viimase uuringu 

alusel on üldine rahulolu lennujaamaga endiselt kõrge. Keskmine hinne on 3,9 (maksimum on 5) ehk 

reisijate üldhinnang on väga hea. Üldhinnang lennujaamale on kõrge kõikide sihtrühmade lõikes. 

Uuringust selgus, et reisijad sooviksid mitmekesisemat valikut eelkõige poodide ja toitlustuskohtade osas. 

Võrreldes 2010. aastaga on kasvanud rahulolu julgestuskontrolli osas. 
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KVALITEETNE LENNUJAAMADE KÄITAMINE JA KOOSTÖÖ 

Eesti Vabariik suurendas AS-i Tallinna Lennujaam aktsiakapitali mitterahalise sissemaksega, andes üle AS-i 

Tallinna Lennujaam omandusse seitse kinnistut. AS Tallinna Lennujaam vajas maad, et tagada jätkusuutlik 

areng järgmise 10 aasta jooksul praeguses asukohas. Antud kinnistute saamine võimaldab alustada 

Tallinna lennujaama laienemist lõunapoolsetele aladele. Mitterahalise sissemaksena üleantavaid maid 

vajatakse infrastruktuuri väljaarendamiseks ning lennuohutusliku kaitsevööndi paremaks haldamiseks. 

AS Tallinna Lennujaam tegeleb ettevõttele kuuluvate lennujaamade käitamise ja arendamisega, et tagada 

õhusõidukite, reisijate ja kauba maapealne teenindamine. Lisaks lennuvälja teenustele on AS Tallinna 

Hinnangud lennujaama teenustele (1)
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Lennujaam aeronavigatsiooniteenuste osutajaks lennuliiklus-, meteoroloogia- ning side-, navigeerimis- ja 

seireteenuse osas. 

AS Tallinna Lennujaam omab vastavat sertifikaati, mille on väljastanud Lennuamet ning mida taotleti 
lennuliiklusteenuse, side-, navigatsiooni- ja seireteenuste ning lennundusmeteoroloogiateenuse 
osutamiseks Kuressaare, Kärdla, Pärnu ja Tartu lennuväljadel. Alates 2010 aasta aprillist on 
aeronavigatsiooniteenuse osutamine Tartu lennujaamas üle antud Lennuliiklusteeninduse AS-le. 

AS-s Tallinna Lennujaam viiakse süstemaatiliselt läbi kliendi rahulolu uuringuid. AS Tallinna Lennujaam 
juhatus hindab osutatud teenuste taset heaks – 2011. aasta jooksul osutatud aeronavigatsiooni teenuse 
kvaliteedi ja teenuse osutamise paindlikkusega olid kliendid rahul. 

Teenuste kasutustingimused oleme avalikustanud oma kodulehel www.airport.ee ning võimaldanud 
teenuste kasutajatele ametliku konsultatsiooniprotsessi kasutajate komitee loomisega. AS Tallinna 
Lennujaam kasutajate komitee eesmärkideks on vahetada infot lennujaama kasutajate vahel, tagada 
kasutajate vaheline tõrgeteta koostöö, tagada lennujaama rajatiste ja seadmete sihipärane kasutamine 
ning tagada lennujaama efektiivne opereerimine. 

AS Tallinna Lennujaam juhtimissüsteemi on loodud eesmärgiga tagada süsteemse ja protsessikeskse 

lähenemisviisi abil osutatavate teenuste kvaliteet. AS-is Tallinna Lennujaam tähendab kvaliteet vastavust 

meie klientide ja koostööpartneritega kokkulepitud standarditele ja nõuetele, turvalise keskkonna 

tagamist töötajatele, klientidele ja koostööpartneritele ning meetmete rakendamist keskkonna kaitseks. 

Juhtimissüsteemi loomisel on võetud aluseks rahvusvaheliste standardite EN-ISO 9001:2008 ja EN-ISO 

14001:2004 nõuded, samuti lähtutakse ICAO (Rahvusvaheline Tsiviillennunduse Organisatsioon) nõuetest 

ja soovitustest. 

AS Tallinna Lennujaam juhtimissüsteem vastavust tõendavad sertifikaadid on välja andnud rahvusvaheline 
sertifitseerimisfirma Bureau Veritas Eesti OÜ. Alates 2011. aasta novembrist on juhtimissüsteemi 
käsitlusalas ka regionaalsed lennujaamad. Vastavust tõendavad sertifikaadid on väljastatud 09.01.2012. 

 

Lennuohutus 

 

Ohutuse tagamiseks jätkati koostöös kõigi valdkondadega ohutusjuhtimissüsteemi parendamist kogu 

kontsernis. Vahejuhtumite ja ebareeglipärasuste haldamiseks täiendati elektroonilist abiprogrammi 

parendavate tegevuste kirjeldamiseks ning jälgimiseks. 

Kõigil lennuvälja kasutajatel ning operaatoritel on võimalus teavitada ohutust puudutavatest küsimustest 

ja edastada infot anonüümselt ohutusmeeskonnale - aadressil safety@tll.aero. 

Ohutust mõjutavatest vahejuhtumistest teavitamine operaatorite poolt kasvas võrreldes aastaga 2010 

55%, mis kajastub registreeritud vahejuhtumite arvu tõusus. 

Lennuohutuse poolt fikseeriti 2011. aastal kokku 245 (2010: 134) maapealset vahejuhtumit lennuvälja 

liiklusalal. Peamised lennuohutust mõjutavad juhtumid olid seotud õhusõidukite teenindamisega 

perroonidel ning mootorsõidukite liiklemise protseduuri rikkumised sõidukite poolt liiklusalal. 

2011. aastal ei toimunud ühtegi lennuõnnetust (kategooria B, aastal 2010: 2) ning intsidentide arv 

vähenes 3-le (kategooria C, aastal 2010: 9). 
 

  

http://www.tallinn-airport.ee/
mailto:safety@tll.aero
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EFEKTIIVNE JA KASUMLIK ÄRIÜHING 

 

Organisatsioon 

Kontsernis töötas 2011. aastal keskmiselt 513 töötajat (2010: 488). Sealhulgas emaettevõttes AS-is 

Tallinna Lennujaam 328 töötajat (2010: 321) ning tütarettevõttes AS Tallinn Airport GH 185 töötajat (2010: 

167). 

Kontserni 2011. aasta palgakulud olid 6,5 mln eurot (2010: 5,6 mln eurot), sotsiaal- ja töötuskindlustuse 

maksud 2,3 mln eurot (2010: 2 mln eurot), kokku 8,8 mln eurot (2010: 7,6 mln eurot). Tööjõukulude 

suurenemine on seotud tulemustasude maksmisega 2011. aasta tegevus-ja majandustulemuste alusel. AS-

i Tallinna Lennujaam nõukogu ja juhatuse liikmete palgakulu moodustas koos sotsiaalmaksudega 352 

tuhat eurot (2010: 337 tuhat eurot). 

Lennart Meri Tallinna lennujaamas töötas 2011. aastal keskmiselt 264 töötajat (2010: 261), regionaalsetes 

lennujaamades 64 töötajat (2010: 60). 

 
AS Tallinna Lennujaam konkureerib oma töö spetsiifika tõttu erinevates tööjõu sektorites, kusjuures 
kriitilise tähtsusega on paljud insenerierialad ja tehnikaga seotud oskustööd. Nendes sektorites on tööjõu 
turul ka kõige suurem struktuurne tööjõu puudus. Konkurentideks töötajate leidmisel on paljudel juhtudel 
nii rahvusvahelisel kui Eesti kapitalil põhinevad suurfirmad energeetika, infotehnoloogia, 
sidekommunikatsiooni, transpordi ja logistika ning teeninduse sektoritest. 

Keerukust lisab 24 tunnine töötsükkel, mis tähendab vahetustega tööd, töötamist öisel ajal ning riiklikel 

pühadel. Kuna tegemist on lõpplennujaamaga, siis tipptunnid, kus tööjõu ressursi vajadus kõige suurem, 

langevad ka öisele ajale. See vähendab meie poolt pakutavate töökohtade atraktiivsust. 

2011 aastat iseloomustas mahtude kiire kasv. Kui Reisijate arvu kasv oli üle 38%, siis töötajate arvu kasv oli 

5,5%, sealhulgas lennujaamades kasvas töötajate arv 10-ne ja GH-s 19-ne töötaja võrra. 

Tallinna Lennujaam AS jaoks on oluline olla atraktiivne tööandja. Selleks väärtustame oma töötajaid, 

panustame organisatsiooni kultuuri arendamisse ning teeme koostööd erinevate kõrgkoolidega. 2011. 

aastal olid kontserni koolituskulud (sh. pädevuste säilitamine) kokku 206 tuhat eurot (2010: 220 tuhat 

eurot). Suuremahuliste koolitusprojektide läbiviimiseks taotleti EAS-i toetust. Teadmiste ja oskuste 

arendamise meetme raames toetas EAS 2011. aasta jooksul kokku 4 koolitusprojekti, kogusummas 63 452 

eurot. Täpsem ülevaade teostatud projektidest: http://www.tallinn-airport.ee/aboutcompany/ 

euroopasotsiaalfondiprojektid. 

Kontsern Tallinna 
Lennujaam AS 

Tallinna Lennujaam 
AS 

L.Meri Tallinna 
lennujaam 

Tartu lennujaam 
Kuressaare 
lennujaam 

Ruhnu lennuväli 

Kärdla lennujaam Pärnu lennujaam 

Kihnu lennuväli 

Tallinn Airport GH 
AS 

http://www.tallinn-airport.ee/aboutcompany/%20euroopasotsiaalfondiprojektid
http://www.tallinn-airport.ee/aboutcompany/%20euroopasotsiaalfondiprojektid
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2011. aastal laiendati kontserni koolituskeskuse arendamise projekti raames koostööpartneritele 

pakutavate koolitusteenuste valikut sh. töötati välja erivajadustega reisijate teenindamise 

koolitusprogramm. Erivajadustega reisijate teenindamise koolitust viime läbi koostöös Eesti Pimedate 

Liidu, Eesti Puuetega Inimeste Koja ja Eesti Kurtide Liiduga. 

2011. aastal rakendati kontsernis tsentraalsed tegevuspõhimõtted kvaliteedi, keskkonnajuhtimise, 

ohutuse, julgestuse ja energeetika valdkonnas. Majanduskeskkonnast ja ärimudeli arengust tulenevalt on 

organisatsiooni prioriteetideks 2012. aastal eesmärgikeskne juhtimismudeli arendamine, 

kommunikatsiooni valdkonna käivitamine ning koostöömeeskondade tegevuspõhimõtete arendamine. 

Antud valdkonnad fokusseeriti 2011. aastal. 

 

2011. aasta majandustulemus 

AS Tallinna Lennujaam lennundustasusid 2011. aastal ei muutnud (2010. aastal kaotati julgestustasu). 

Alates 01.01.2011 finantseerib riik julgestusteenuse osutamisega seotud kulud otse ning seega reisijal 

reisikulud vähenesid julgestustasu võrra. AS-i Tallinna Lennujaam jaoks tähendab see, et julgestustasu 

liikus müügitulu kategooriast muude äritulude alla. Julgestustasu kadumine ei muuda kontserni kasumit, 

kuid vähendab müügikäivet ja suurendab muud äritulu. 2011. aasta lennundustulude müügikäive oli 11,4 

mln eurot ehk 5,8 % madalam kui 2010. aastal. Kogu kontserni müügikäive oli 26,1 mln eurot ehk 0,8% 

kõrgem kui 2010 aastal. Kontserni tulud kokku olid 35,1 mln eurot ehk 14,3% kõrgemad kui 2010. aastal. 

AS Tallinna Lennujaam käivitas 2010. aastal viie aastase kestvusega liinitoetusprogrammi, eesmärgiga 

suurendada sihtkohtade arvu ja tuua Eestisse täiendavaid reisijaid, kes tooksid ka riigile lisatulu. 

Liinitoetusprogrammi eesmärk on julgustada ja soodustada uute liinide avamist algusega Tallinnast. 

Lennujaamatasude atraktiivsemaks muutmise üheks oluliseks komponendiks oli lennunduseelse 

julgestustasu riigipoolne katmine. 

Toetusprogrammi käivitamise tagajärjel on suurenenud reisijate arv 2011. aasta lõpuks 1,9 mln reisijale. 

Kasv võrreldes 2010. aastaga on 38%. Nende meetmete tulemusena on riik teeninud 2011. aastal 

lisandunud reisijatelt täiendavat maksutulu vähemalt 6,9 mln eurot. 

Lisaks julgestuskuludele võttis riik enda kanda senini AS Tallinna Lennujaam poolt kaetud riigi 

funktsioonidega (päästeteenistus ja regionaalpoliitika) seotud kulud. 

AS Tallinna Lennujaam tegelikud kulud pääste- ja julgestusteenuse osas olid 2011. aastal 3,731 mln eurot, 

millest riik kattis 3,58 mln eurot. 2012. aastal on riik nõustunud katma pääste- ja julgestuskulusid summas 

4,7 mln eurot. 

2011. aasta kontserni puhaskasum on 4,2 mln eurot. Emaettevõte teenis 3,4 mln eurot kasumit. Kasumi 

suurenemine oli eelkõige seotud investeeringute ja arenduskulude edasilükkamisega lähtuvalt ebakindlast 

majanduskeskkonnast. 

  

                                                           
1
 Sisaldab otseseid ja kaudseid kulusid 
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2012. aasta – 2016. aasta eesmärgid 

 

 

 

 

2012. aasta prognoose tehes lähtusime koduvedaja Estonian Airi ja teiste lennufirmade plaanidest ning 

2012. aasta majanduskeskkonna määramatusest. Oleme kulude teostamisel ülimalt konservatiivsed ning 

valmis majandus-ja tegevuskeskkonnas toimuvatele ootamatutele muutustele koheselt reageerima. 2012. 

aasta reisijate prognoosiks on 2,12 mln reisijat ehk 16% rohkem kui 2011. aastal. Kontserni 2012. aasta 

käibeks on prognoositud 28,1 mln eurot, mis on 8% suurem kui 2011. aastal. Kogu äritulu kasvab 35 mln 

eurolt 38 mln eurole. Kontserni planeeritud kasum on 1,7 mln eurot. 

2012. aastal planeerib kontsern investeerida 24 mln eurot, millest suurimad projektid on 2010. aastal 

alustatud õhusõidukite hooldeangaari ehitus, lennuliiklusala hooldetehnika uuendamine, lennukite 

angaarid, kinnisvara haldamise, dokumendi- ja ohutusjuhtimissüsteemi infotehnoloogilised lahendused, 

julgestusseadmed ja teise reisijateterminali projekteerimine. 

2012. aasta maikuus toimub Tallinnas Euroopa suurim lennundusfoorum Routes Europe. Foorumile on 

oodata ligikaudu 750 delegaati, nende seas nii Euroopa lennufirmade kui lennujaamade esindajaid. 

  

Tuntud ja 
tunnustatud 

• regulaarliine teenindatavaid lennufirmasid on vähemalt 12 

• kõigis Euroopa olulisemates punktides saab käia ära 1 päevaga 

Efektiivselt 
majandav 

• kasumit tootev 

• aastas teenindada 3,5 mln reisijat 

• reisijate tasakaalustatud portfelli omav (odav-, traditsioonilise -ja baseeruva vedaja reisijad) 

•mittelennundustulud reisija kohta on 25% suuremad kui 2011 

•kaubalennunduse maht on 40 000 tonni/aastas 

Kvaliteetset 
teenust 
osutav 

•tegevusviisid vastavad jätkuvalt rahvusvahelistele standarditele (sertifitseeritud) 

•kogemustega ja kvaliteetne meeskond 

Transordi- 

sõlm 

• transiitlendude maht baseeruva vedaja kogumahust on 20% 
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KONSOLIDEERITUD RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE 
 
Konsolideeritud finantsseisundi aruanne 

 

VARAD Lisa nr 31.12.2011 31.12.2010 

Põhivara    

Materiaalne põhivara Lisa 5 128 130 289 131 300 668 

Immateriaalne põhivara Lisa 6 232 537 216 911 

Kinnisvarainvesteeringud Lisa 7 23 141 24 797 

Põhivara kokku  128 385 968 131 542 376 

Käibevara    

Varud Lisa 9 177 799 149 761 

Nõuded ja ettemaksed  Lisa 10 3 749 889 3 223 167 

Raha  Lisa 12 7 893 773 6 620 742 

Käibevara kokku  11 821 461 9 993 669 

VARAD KOKKU  140 207 428 141 536 045 

    

OMAKAPITAL Lisa 20   

Aktsiakapital  24 360 500 22 999 182 

Kohustuslik reservkapital  2 299 918 2 299 918 

Ülekurss  8 0 

Jaotamata kasum  19 468 015 15 265 862 

OMAKAPITAL KOKKU   46 128 441 40 564 961 

KOHUSTUSED      

Pikaajalised kohustused     

Võlakohustused  Lisa 13 17 777 778 22 823 029 

Sihtfinantseerimine Lisa 15 64 861 713 67 093 833 

Tuletisinstrumendid Lisa 16 1 199 314 1 314 922 

Pikaajalised kohustused kokku  83 838 805 91 231 784 

Lühiajalised kohustused    

Võlakohustused  Lisa 13 5 150 399 7 021 667 

Võlad ja ettemaksed  Lisa 17 5 080 568 2 717 633 

    

Tuletisinstrument Lisa 16 9 215 0 

Lühiajalised kohustused kokku  10 240 182 9 739 300 

KOHUSTUSED KOKKU  94 078 987 100 971 084 

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU  140 207 428 141 536 045 

Lisad lehekülgedel 22 kuni 59 on konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande lahutamatud osad.  
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Konsolideeritud koondkasumiaruanne 

 

 

 Lisa nr 2011 2010 

Müügitulu Lisa 21 26 088 363 25 925 261 

Muud äritulud Lisa 22 9 041 134 4 785 276 

Kaubad, materjal ja teenused Lisa 23 -9 300 946 -8 433 456 

Mitmesugused tegevuskulud  Lisa 24 -1 067 493 -953 385 

Tööjõukulud Lisa 25 -9 709 142 -7 709 664 

Põhivara kulum ja väärtuse langus Lisa 5, Lisa 6, Lisa 7 -9 982 752 -10 497 993 

Muud ärikulud Lisa 26 -54 440 -125 315 

ÄRIKASUM  5 014 725 2 990 724 

Finantstulud ja -kulud Lisa 27 -812 564 -981 227 

Aruandeaasta puhaskasum  4 202 161 2 009 496 

MAJANDUSAASTA KOONDKASUM  4 202 161 2 009 496 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisad lehekülgedel 22 kuni 59 on konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande lahutamatud osad.  
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Konsolideeritud rahavoogude aruanne 

 

 Lisa nr 2011 2010 

PÕHITEGEVUSE RAHAVOOD    

Laekumised klientidelt  28 665 363 27 834 007 

Tarnijatele ja töötajatele tasutud  -21 440 598 -17 872 247 

Saadud intressitulu Lisa 27 25 265 27 794 

Makstud intressid  -943 561 -1 142 974 

Saadud sihtfinantseerimine riigieelarvest Lisa 15 4 985 109 830 851 

Saadud muu tegevuskulude sihtfinantseerimine Lisa 15 62 369 269 812 

PÕHITEGEVUSE RAHAVOOD KOKKU  11 353 948 9 947 244 

RAHAVOOD INVESTEERIMISEST    

Tasutud immateriaalse ja materiaalse põhivara 
soetamisel Lisa 5, Lisa 6 -3 143 622 -461 263 

Laekunud materiaalse põhivara müügist Lisa 5 0 178 830 

Laekunud põhivara sihtfinantseerimine Lisa 15 0 55 700 

RAHAVOOD INVESTEERIMISEST KOKKU  -3 143 622 -226 733 

RAHAVOOD FINANTSEERIMISEST    

Saadud laenu tagasimaksed Lisa 13 -6 836 320 -6 152 280 

Tagasimakstud kapitalirendi kohustused Lisa 13 -100 975 -107 359 

RAHAVOOD FINANTSEERIMISEST KOKKU  -6 937 295 -6 259 640 

PUHAS RAHAVOOG  1 273 031 3 460 872 

Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi algul  6 620 742 3 159 870 

Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi lõpul  7 893 773 6 620 742 

Raha ja raha ekvivalentide muutus Lisa 12 1 273 031 3 460 872 

 

 

 

 

Lisad lehekülgedel 22 kuni 59 on konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande lahutamatud osad.  
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Konsolideeritud omakapitali muutuste aruanne 

 

  

 Aktsiakapital Ülekurss 
Kohustuslik 

reservkapital 
Jaotamata 

kasum Kokku 

Saldo seisuga 31.12.2009 22 999 182 0 2 299 918 13 256 366 38 555 465 

2010. a. koondkasum 0 0 0 2 009 496 2 009 496 

Saldo seisuga 31.12.2010 22 999 182 0 2 299 918 15 265 862 40 564 961 

Aktsiakapitali suurendamine 
mitterahalise sissemakse teel 

1 361 310 0 0 0 1 361 310 

Aktsiakapitali suurendamine 
fondiemissiooni teel 

8 0 0 -8 0 

Ülekurss 0 8 0 0 8 

2011. a. koondkasum 0 0 0 4 202 161 4 202 161 

Saldo seisuga 31.12.2011 24 360 500 8 2 299 918 19 468 015 46 128 441 

 

 

 

Täpsem informatsioon aktsiakapitali ja muude omakapitali kirjete kohta on toodud Lisa 20. 
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Konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande lisad 

 

Lisa 1. Üldine informatsioon 

Emaettevõte AS Tallinna Lennujaam on Eesti Vabariigis 30.12.1997 registreeritud 100% riigile kuuluv 

äriühing, mis on asutatud RE Eesti Lennujaamad Tallinna lennujaama varade baasil. 

AS Tallinna Lennujaama kontserni 31. detsembril 2011 lõppenud majandusaasta konsolideeritud 

raamatupidamise aastaaruanne hõlmab AS-i Tallinna Lennujaam (emaettevõte) ja tema 100%-list 

tütarettevõtet AS-i Tallinna Airport GH, mis tegeleb õhusõidukite ja reisijate maapealse teenindamisega 

ning kelle aktsiad on registreeritud Eestis. 

Vastavalt Eesti Vabariigi Äriseadustikule, kinnitatakse juhatuse poolt koostatud ja nõukogu poolt heaks 

kiidetud majandusaasta aruanne, mis sisaldab endas ka konsolideeritud raamatupidamise aastaaruannet, 

aktsionäride üldkoosoleku poolt. Aktsionäridel on õigus juhatuse poolt koostatud ja kinnitatud 

konsolideeritud majandusaasta aruannet mitte heaks kiita ning nõuda juhatuselt uue konsolideeritud 

majandusaasta aruande koostamist ja üldkoosolekule esitamist. 

Kontserni konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande on juhatus kinnitanud 23. märtsil 2012. 

Lisa 2. Kokkuvõte olulisematest arvestus- ja aruandluspõhimõtetest 

Alljärgnevalt on esitatud kokkuvõte konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande koostamisel 

rakendatud olulisematest arvestus- ja aruandluspõhimõtetest. Nimetatud arvestus- ja 

aruandluspõhimõtteid on kasutatud järjepidevalt kõikidel aruandeperioodidel, v.a. juhtudel, mille kohta 

on eraldi avaldatud info. 

2.1 Arvestuse alused 

Kontserni konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas rahvusvaheliste 

finantsaruandluse standarditega, nagu Euroopa Liit on need vastu võtnud (IFRS). 

Konsolideeritud raamatupidamise aastaaruandes esitatud finantsnäitajad tuginevad põhiliselt ajaloolisele 

soetusmaksumusele, välja arvatud õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande kajastatavad 

finantsvarad ja -kohustused (sh tuletisinstrumendid). Konsolideeritud finantsaruannete koostamisel on 

kasutatud teatud raamatupidamishinnanguid, samuti on kasutatud mitmete arvestus- ja 

aruandluspõhimõtete rakendamise osas juhatuse otsuseid. Konsolideeritud raamatupidamise 

aastaaruande Lisa 4 on avalikustatud need valdkonnad, kus raamatupidamishinnangutel ja arvestatud 

eeldustel on oluline mõju raamatupidamise aastaaruandes kajastatud informatsioonile. 

2.2 Muudatus arvestus- ja esitusvaluutas 

Alates 1. jaanuarist 2011 on Eestis käibel Euroopa Liidu ühisraha euro. Kroon kehtis euro kõrval võrdse 

maksevahendina 2011. aasta esimese kahe nädala jooksul. Alates 15. jaanuarist 2011 on Eestis ainuke 

kehtiv maksevahend euro. 

2010. majandusaasta aruande numbrilised näitajad olid kajastatud tuhandetes Eesti kroonides, 2011 

majandusaasta aruande nii 2011 aasta kui ka varasemate aastate võrdlusandmed on täiseurodes. 
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2.3 Arvestus- ja avalikustamispõhimõtete muutused 

(a) Uute või muudetud standardite ja tõlgenduste rakendamine 

 
Uutel või muudetud standarditel või tõlgendustel, mis hakkasid esmakordselt kehtima 1. jaanuaril 2011 
algaval aruandeaastal ei olnud olulist mõju kontsernile. 

 

(b) Uued standardid, tõlgendused ja nende muudatused 

 
Välja on antud uusi või muudetud standardeid või tõlgendusi, mis muutuvad kontsernile kohustuslikuks 
alates 1. jaanuarist 2012 või hilisematel perioodidel ja mida kontsern ei ole rakendanud ennetähtaegselt: 
 
IFRS 9 „Finantsinstrumendid“: klassifitseerimine ja mõõtmine. Standard muutub kontsernile 
kohustuslikuks alates 1. jaanuarist 2015. IFRS 9, mis anti välja novembris 2009, asendab IAS 39 need osad, 
mis käsitlevad finantsvarade klassifitseerimist ja mõõtmist. IFRS 9-t täiendati oktoobris 2010, käsitlemaks 
finantskohustuste klassifitseerimist ja mõõtmist, ning detsembris 2011, muutmaks rakenduskuupäeva 
ning lisamaks nõuded ülemineku kohta avalikustatava informatsiooni osas. Peamised reeglid on järgmised: 

1. Finantsvarad tuleb klassifitseerida ühte kahest mõõtmiskategooriast – varad, mida kajastatakse 

õiglases väärtuses, ja varad, mida kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Otsus tehakse vara 

esmasel arvelevõtmisel. Klassifitseerimine sõltub ettevõtte ärimudelist finantsinstrumentide 

haldamisel ning instrumendi lepinguliste rahavoogude omadustest.  

2. Instrumenti kajastatakse pärast arvelevõtmist korrigeeritud soetusmaksumuses ainult juhul, kui on 

tegemist võlainstrumendiga ja 

(a) ettevõtte ärimudeli eesmärk on hoida vara, et saada temast tulenevaid lepingulisi 

rahavoogusid ning 

(b) vara lepingulised rahavood sisaldavad ainult põhiosa- ja intressimakseid, s.t. tal on „laenu 

baasomadused“. Kõik muud võlainstrumendid kajastatakse õiglases väärtuses muutustega läbi 

kasumiaruande. 

3. Kõik omakapitaliinstrumendid tuleb pärast arvelevõtmist kajastada õiglases väärtuses. 

Omakapitaliinstrumendid, mida hoitakse kauplemiseesmärgil, kajastatakse õiglases väärtuses 

muutustega läbi kasumiaruande. Kõikide muude omakapitaliinstrumentide puhul võib arvelevõtmise 

hetkel teha mittetühistatava valiku kajastada realiseerimata ja realiseeritud kasumid ja kahjumid 

õiglase väärtuse muutustest kasumiaruande asemel läbi muu koondkasumaruande. Õiglase väärtuse 

muutusi ei hakata ümberklassifitseerima läbi kasumiaruande. Selle valiku võib teha 

instrumendipõhiselt. Dividendid kajastatakse läbi kasumiaruande, tingimusel et nad kujutavad endast 

investeeringult saadavat tulu.  

4. Enamus IAS 39 nõudeid finantskohustuste klassifitseerimiseks ja mõõtmiseks kanti muutmata kujul üle 

IFRS 9-sse. Peamine muudatus on see, et finantskohustuste puhul, mis on määratud kajastamiseks 

õiglases väärtuses läbi kasumiaruande, peab ettevõte enda krediidiriski muutusest tulenevad õiglase 

väärtuse muutused kajastama muus koondkasumiaruandes. 
Standardi rakendamine võib avaldada mõju finantsvarade kajastamisele. Käesoleva konsolideeritud 
raamatupidamise aastaaruande kinnitamise kuupäeva seisuga ei olnud Euroopa Liit seda standardit veel 
vastu võtnud. 

Ülejäänud uutel või muudetud standarditel või tõlgendustel, mis veel ei kehti, ei ole eeldatavasti olulist 

mõju kontsernile. 
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2.4 Konsolideeritud aruannete koostamine 

(a) Konsolideerimise põhimõtted  

Konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne sisaldab emaettevõtte AS-i Tallinna Lennujaam ning selle 

tütarettevõtte AS-i Tallinn Airport GH finantsnäitajaid konsolideerituna rida-realt. Ema- ja tütarettevõtte 

vaheliste tehingute tulemusena tekkinud nõuded, kohustused, tulud, kulud ning realiseerimata kasumid ja 

kahjumid on elimineeritud. Vajadusel on tütarettevõtte arvestuspõhimõtteid muudetud, et viia need 

kooskõlla kontserni arvestuspõhimõtetega. 

(b) Tütarettevõte 

Tütarettevõte on kontserni poolt kontrollitav ettevõte. Kontroll eksisteerib, kui emaettevõte omab 

mõjuvõimu määrata investeeringuobjekti finants- ja tegevuspõhimõtteid, millega kaasneb reeglina enam 

kui pool hääleõigustest tütarettevõttes. Kontrolli olemasolu hindamisel võetakse arvesse hetkel 

kasutatavate või konverteeritavate potentsiaalsete hääleõiguste olemasolu ja võimalikku mõju. 

Tütarettevõte konsolideeritakse raamatupidamise aastaaruandes alates kontrolli tekkimisest kuni selle 

lõppemiseni. 

(c) Emaettevõtte konsolideerimata aruanded 

Vastavalt Eesti Raamatupidamise Seadusele tuleb konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande lisades 

avaldada konsolideeriva üksuse (emaettevõtte) eraldiseisvad konsolideerimata põhiaruanded. 

Emaettevõtte põhiaruannete koostamisel on järgitud samu arvestuspõhimõtteid, mida on rakendatud ka 

konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande koostamisel, v.a. tütarettevõtete kajastamist käsitlevad 

arvestuspõhimõtted, mis on emaettevõtte eraldiseisvates põhiaruannetes muudetud vastavalt IAS 27 

„Konsolideeritud ja Eraldiseisvad raamatupidamise aruanded” nõuetele ning investeeringud 

tütarettevõtete aktsiatesse on kajastatud soetusmaksumuses miinus vajadusel allahindlused vara väärtuse 

langusest (vt Lisa 31). 

2.5 Tehingud välisvaluutas ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -
kohustused 

(a) Arvestus- ja esitusvaluuta 

Kontserni ettevõtted kasutavad arvestuses oma põhilise majanduskeskkonna valuutat, mis on nende 

arvestusvaluutaks. Konsolideeritud raamatupidamise aastaruanne on koostatud eurodes, mis on 

emaettevõtte arvestusvaluuta ja kontserni esitusvaluuta. Kuni 31. Detsembrini 2010 oli kontserni 

arvestusvaluutaks Eesti kroon, mis oli fikseeritud euro suhtes kursiga 15,6466 krooni euro kohta. 

(b) Tehingud välisvaluutas ning välisvaluutas fikseeritud varad ja kohustused 

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel võetakse aluseks tehingu toimumise päeval ametlikult 

kehtinud Euroopa Keskpanga vastava valuuta ametlikud noteeringud. Raha ülekandmise ja tehingupäeva 

kursside erinevuse korral tekkivad kursivahed kajastatakse kasumiaruandes. Välisvaluutas fikseeritud 

monetaarsed varad ja kohustused on ümber hinnatud bilansipäeval kehtinud Euroopa Keskpanga ametliku 

noteeringu või, kui Euroopa Keskpank vastavat valuutat ei noteeri, valuutat emiteeriva riigi keskpanga 

ametliku noteeringu alusel euro suhtes. Võlakohustuste ning raha ja raha ekvivalentide ümberhindamisest 

tulenevad kasumid ja kahjumid on kajastatud kasumiaruandes finantstulude- ja kuludena; muud 

valuutakursside muutustest tulenevad kasumid ja kahjumid aga muude äritulude või tegevuskuludena. 

2.6 Varade ja kohustuste jaotus lühi- ja pikaajalisteks 

Varad ja kohustused on finantsseisundi aruandes jaotatud lühi- ja pikaajalisteks. Lühiajalisteks loetakse 

varad, mis eeldatavasti realiseeritakse järgmisel majandusaastal või kontserni tavapärase äritsükli käigus. 
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Lühiajaliste kohustustena on näidatud kohustused, mille maksetähtaeg saabub järgmise majandusaasta 

jooksul või mis tõenäoliselt tasutakse järgmisel majandusaastal või kontserni tavapärase äritsükli käigus. 

Laenukohustusi, mille tagasimakse tähtaeg on 12 kuu jooksul bilansipäevast, kuid mis refinantseeritakse 

pikaajaliseks pärast bilansipäeva, kuid enne aastaaruande kinnitamist, kajastatakse lühiajalistena. Samuti 

kajastatakse lühiajalistena laenukohustusi, mida laenuandjal oli õigus bilansipäeval tagasi kutsuda 

laenulepingus sätestatud tingimuste rikkumise tõttu. 

Kõik ülejäänud varad ja kohustused on näidatud pikaajalistena. 

2.7 Materiaalne põhivara 

Materiaalse põhivarana käsitletakse materiaalset vara kasuliku elueaga üle ühe aasta juhul, kui on 

tõenäoline, et nende kasutamisega saadakse tulevikus majanduslikku kasu. Varad, mille kasulik eluiga on 

üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 2 000 euro, kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni 

väheväärtusliku inventarina ja vara kasutusele võtmise hetkel kantakse 100%-liselt kulusse. Kuludesse 

kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt. 

(a) Soetusmaksumus 

Materiaalset põhivara kajastatakse finantsseisundi aruandes jääkväärtuses, mis on saadud vara 

soetusmaksumuse vähendamisel akumuleeritud kulumi ja väärtuse languse võrra. Vara soetusmaksumus 

sisaldab lisaks ostuhinnale ka kulutusi transpordile ja paigaldamisele ning muid soetuse ja 

kasutuselevõtuga otseselt seotud väljaminekuid. 

Kui materiaalne põhivara koosneb oluliselt erineva kasuliku tööeaga komponentidest, võetakse osad 

arvele iseseisvate põhivaraobjektidena, määrates neile eraldi amortisatsiooninormid vastavalt nende 

kasulikule elueale. 

Kui materiaalse põhivara objekti valmistamine vältab pikema perioodi ning seda finantseeritakse laenu või 

mõne muu võlainstrumendiga, siis kapitaliseeritakse sellega seotud laenukasutuse kulutused (intressid) 

valmistatava objekti soetusmaksumusse. Laenukasutuse kulutuste kapitaliseerimist alustatakse hetkest, 

kui on tekkinud laenukasutuse kulutusi ja varaga seotud kulutusi ning vara valmistamist on alustatud. 

Laenukasutuse kulutuste kapitaliseerimine lõpetatakse hetkest, mil vara on valmis või selle kasutamine on 

pikemaks ajaks peatatud. 

(b) Kulum 

Põhivara kulumit arvestatakse soetusmaksumuselt lineaarsel meetodil vara hinnangulise kasuliku eluea 

jooksul. Erandiks on maa, mida ei amortiseerita. 

Materiaalse põhivara amortisatsioonimeetodid, -normid ja lõppväärtused vaadatakse üle vähemalt iga 

majandusaasta lõpus ja kui uued hinnangud erinevad eelnevatest, kajastatakse muutused 

raamatupidamislike hinnangute muutustena, s.t edasiulatuvalt. Põhivara eeldatavat kasulikku eluiga 

inventeeritakse aastainventuuri käigus, hilisemate kulutuste arvelevõtmisel ja oluliste muutuste korral 

arenguplaanides. Kui vara hinnanguline kasulik eluiga erineb oluliselt eelnevalt kehtestatust, kajastatakse 

see raamatupidamisliku hinnangu muutusena, muutes vara järelejäänud kasulikku eluiga, mille 

tulemusena muutub järgmistel perioodidel varale arvestatav kulum. 

(c) Põhivara kasuliku eluea hindamine 

Põhivara kasulik eluiga määratakse lähtudes juhtkonna hinnangust vara tegeliku kasutamise perioodi 

kohta. Senine kogemus on näidanud, et varade tegelik kasutusaeg on osutunud mõnevõrra pikemaks kui 

varade hinnanguline eluiga. 

Kontsernis kasutatavate põhivarade eeldatavad kasulikud eluead on järgmised: 
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Ehitised, rajatised: 

Perroonid, lennurajad 50 aastat 

Hooned 5 - 50 aastat 

Muud rajatised (kanalisatsioonid ja muud trassid) 10 - 25 aastat 

Väikerajatised (angaarid) 2 – 7 aastat 

Masinad ja seadmed: 

Mitmesugused süsteemid 5 – 20 aastat 

Rajahooldusmasinad ja seadmed 6 – 10 aastat 

Muu seadmed 2 – 15 aastat 

Muu inventar, tööriistad, sisseseaded: 

Terminali mööbel ja sisustus 2 – 10 aastat 

Arvutid ja võrguseadmed 3 – 5 aastat 

Muu vara 3 – 10 aastat 

(d) Parendused 

Materiaalse põhivara objektile tehtud hilisemad kulutused lisatakse vara soetusmaksumusele või võetakse 

arvele eraldi varana ainult juhul, kui on tõenäoline, et kontsern saab tulevikus varaobjektist majanduslikku 

kasu ja varaobjekti soetusmaksumust saab usaldusväärselt mõõta. Kui materiaalse põhivara objektil 

vahetatakse välja mõni komponent, lisatakse uue komponendi soetusmaksumus objekti 

soetusmaksumusele ning asendatud komponent või proportsionaalne osa asendatud põhivarast kantakse 

bilansist maha. Jooksva hoolduse ja remondiga seotud kulud kajastatakse kasumiaruandes kuludena. 

(e) Kajastamise lõpetamine 

Materiaalse põhivara kajastamine lõpetatakse vara võõrandamisel või siis, kui kontsern ei eelda selle vara 

kasutamisest või müügist enam majandusliku kasu saamist. Materiaalse põhivara kajastamise 

lõpetamisest tekkivad kasumid ja kahjumid kajastatakse selle perioodi, millal kajastamine lõpetati, 

kasumiaruandes real ”muud äritulud” või ”muud ärikulud”. 

(f) Varade väärtuse langus 

Varad hinnatakse alla nende kaetavale väärtusele juhul, kui varade kaetav väärtus on väiksem bilansilisest 

jääkväärtusest – vt lõiku „mittefinantsvarade väärtuse langus“. 

2.8 Immateriaalne põhivara 

Immateriaalne põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt 

soetamisega seotud kuludest. Finantsseisundi aruandes kajastatakse immateriaalset põhivara 

soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja allahindlused. Immateriaalse 

põhivara all kajastatakse soetatud tarkvara, mis on piiratud kasuliku elueaga. Kontsernil ei olnud 

aruandeperioodil ega ka võrdlusperioodil määramata kasuliku elueaga immateriaalset põhivara. 

Tarkvara 

Arvutitarkvara jooksva hooldusega seotud kulud kajastatakse kuludena nende tekkimise hetkel. 

Immateriaalse varana kajastatakse ostetud arvutitarkvara, mis ei ole seonduva riistvara lahutamatu osa. 

Arvutitarkvara arenduskulud, mis on otseselt seotud selliste eristatavate tarkvaraobjektide arendamisega, 

mis on kontserni poolt kontrollitavad, kajastatakse immateriaalse varana, kui on täidetud järgmised 

tingimused: 

 tarkvara kasutuskõlblikuks muutmine on tehniliselt võimalik; 

 juhatus kavatseb tarkvara valmis saada ja seda kasutada; 

 tarkvara on võimalik kasutada; 

 on võimalik näidata, kuidas tarkvara loob tõenäolist tulevast majanduslikku kasu; 
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 tarkvara arendamise lõpetamiseks ja kasutamiseks on olemas piisavad tehnilised, rahalised ja muud 

vahendid; 

 tarkvara arendustegevusega seotud kulutusi saab usaldusväärselt mõõta. 

Kapitaliseeritavad arvutitarkvara arenduskulud hõlmavad tööjõukulusid ning muid arendamisega otseselt 

seotud kulutusi. Arenduskulud, mis ei vasta eeltoodud tingimustele, kajastatakse kuludena. Tarkvaraga 

seotud kulutusi, mis on algselt kajastatud kuludena, ei kajastata hilisemal perioodil immateriaalse varana. 

Arvutitarkvara kulud amortiseeritakse kuludesse lineaarsel meetodil hinnangulise kasuliku eluea jooksul, 

mille pikkus on kuni 3 - 5 aastat. 

2.9 Kinnisvarainvesteeringud 

Kinnisvarainvesteeringuna kajastatakse kinnisvara objekti, mida kontsern hoiab renditulu teenimise 

eesmärgil või turuväärtuse tõusmise eesmärgil ning mida ei kasutata kontserni enda majandustegevuses. 

Kontsern kasutab soetusmaksumuse meetodit, mis tähendab, et kinnisvarainvesteeringute kajastamisel 

rakendatakse samu arvestuspõhimõtteid, mida kasutatakse materiaalse põhivara arvestuses. 

Kontsernis kasutatavaks kinnisvarainvesteeringu (hoone) kasulikuks elueaks on 20 aastat. 

2.10 Mittefinantsvarade väärtuse langus 

Kontserni juhtkond hindab kord aastas, kas esineb tunnuseid võimalikust varade väärtuse langusest. Vara 

võimalikule väärtuse langusele viitavate asjaolude hindamisel arvestatakse vähemalt järgmisi asjaolusid:  

(a) Välised tunnused võimlikust varade väärtuse langusest: 
 sarnaste varade turuväärtus on langenud; 
 üldine majanduskeskkond ja turusituatsioon on halvenenud, mistõttu on tõenäoline, et 

varadest genereeritav tulu väheneb; 
 turu intressimäärad on tõusnud, mistõttu varade tulusus võib jääda alla intressimäärale; 
 varade bilansiline maksumus on suurem ettevõtte turukapitalisatsioonist. 

(b) Sisesed tunnused võimlikust varade väärtuse langusest: 
 varade füüsiline seisund on järsult halvenenud; 
 varadest saadavad tulud on väiksemad planeeritust; 
 mõningate tegevusvaldkondade tulemused on oodatust halvemad; 
 teatava raha teeniva üksuse tegevus kavatsetakse lõpetada. 

Kui esineb tunnuseid võimalikust väärtuste langustest, viiakse läbi vara väärtuste test kahtlusaluse vara või 

varade grupi jaoks. Leitakse vara kaetav väärtus. Vara kaetav väärtus on kõrgem kahest järgnevast 

näitajast: 
 vara õiglane väärtus, millest on maha lahutatud müügikulutused; 
 vara kasutusväärtus. 

Varad hinnatakse alla kaetavale väärtusele juhul, kui varade kaetav väärtus on väiksem bilansilisest 

jääkväärtusest. 

Kui vara õiglast väärtust, millest on maha lahutatud müügikulutused, pole võimalik määrata, loetakse vara 

kaetavaks väärtuseks selle kasutusväärtus. Varade kasutusväärtus leitakse varade (või varade grupi) 

genereeritavate tuleviku rahavoogude nüüdisväärtusena. 

Kui ei ole võimalik määrata mingi konkreetse vara kaetavat väärtust, leitakse see varade grupi (raha 

teeniva üksuse) jaoks, kuhu see vara kuulub. Valitakse väiksem eraldi identifitseeritav varade grupp, 

millest genereeritavad rahavood on olulises osas prognoositavad sõltumatult ülejäänud varade poolt 

genereeritavatest rahavoogudest. 
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Kahjum väärtuse langusest kajastatakse koheselt kasumiaruandes kuluna. Sihtfinantseerimise abil 

soetatud põhivarade puhul hinnatakse nende väärtuse langust varade netosummas, milleks on kogu 

investeeringu ja sihtfinantseeringuga soetatud osa vahe. 

Kord alla hinnatud varade puhul hinnatakse igal järgmisel bilansipäeval, kas vara kaetav väärtus on 

tõusnud. Vastavalt testi tulemustele võidakse allahindlus tühistada. 

2.11 Finantsvarad 

(a) Klassifitseerimine 

Finantsvarade klassifitseerimise aluseks on finantsvarade soetamise eesmärk. Finantsvara kategooria 

määrab juhatus finantsvara esmasel kajastamisel. 

Kontsernile kuuluvad finantsvarad on klassifitseeritud järgmistesse kategooriatesse: 
 Õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande kajastatavad finantsvarad. Õiglases väärtuses 

muutustega läbi kasumiaruande kajastatavad finantsvarad on kauplemise eesmärgil hoitavad 
finantsvarad, mis on soetatud edasimüügiks lähitulevikus. Õiglases väärtuses muutustega läbi 
kasumiaruande kajastatakse ka tuletisinstrumente, v.a juhul, kui need on määratletud ja 
efektiivsed riskimaandamisinstrumendid. Finantsseisundi aruandes kajastatakse kõiki sellesse 
kategooriasse kuuluvaid varasid käibevaradena va tuletisinstrumendid, mille järelejäänud 
realiseerumise periood on pikem kui 12 kuud. 

 Laenud ja nõuded. Laenud ja nõuded on fikseeritud või kindlaksmääratavate maksetega 
tuletisinstrumentideks mitteolevad finantsvarad, mis ei ole noteeritud aktiivsel turul. Laenusid ja 
nõudeid kajastatakse käibevaradena, välja arvatud juhul, kui laenu või nõude tähtaeg on 
aruandeperioodi lõpu seisuga üle 12 kuu. Sellisel juhul kajastatakse neid põhivaradena. Laenude ja 
nõuete kategoorias on kajastatud järgmised finantsvarad: „Raha ja raha ekvivalendid”, „Üle 3-
kuulise tähtajaga deposiidid pankades”, „Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded”. 

(b) Kajastamine ja mõõtmine 

Tavapärastel turutingimustel toimuvaid finantsvarade oste ja müüke kajastatakse või nende kajastamine 

lõpetatakse, kasutades väärtuspäevapõhist arvestust. Finantsvarad, mida ei kajastata õiglases väärtuses 

muutustega läbi kasumiaruande, võetakse algselt arvele õiglases väärtuses, millele liidetakse 

tehingukulud. Finantsvarad, mida kajastatakse õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande, 

võetakse algselt arvele õiglases väärtuses ja omandamisega seotud tehingukulud kajastatakse 

kasumiaruandes kuludena. Kontsern lõpetab finantsvara kajastamise, kui lepingujärgsed õigused 

finantsvarast tulenevatele rahavoogudele lõpevad või on üle antud ja üle on läinud ka oluline osa 

finantsvara omandiga seotud riskidest ja hüvedest. Õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande 

kajastatavaid finantsvarasid ning müügiootel finantsvarasid kajastatakse peale esmast arvelevõtmist 

õiglases väärtuses. Laenusid ja nõudeid kajastatakse peale esmast arvelevõtmist korrigeeritud soetus- 

maksumuses, kasutades sisemise intressi määra meetodit. 

Kasumeid ja kahjumeid õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande kajastatavate finantsvarade 

ümberhindlusest, kajastatakse kasumiaruande real „Finantstulud või -kulud” nende tekkimise perioodil. 

Intressitulu müügiootel finantsvaradelt, laenudelt ning nõuetelt kajastatakse kasumiaruande finantstulude 

real. Kontsern ei ole saanud aruandeperioodil ega võrreldaval perioodil intressitulu ega dividenditulu 

õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande kajastatavatelt finantsvaradelt. 

Kasum/kahjum müügiootel finantsvarade õiglase väärtuse muutusest kajastatakse muus koondkasumis. 

2.12 Finantsvarade väärtuse langus 

Korrigeeritud soetusmaksumuses kajastatavad finantsvarad. Iga aruandeperioodi lõpu seisuga 

hinnatakse, kas esineb finantsvara või finantsvarade grupi võimaliku väärtuse langusele viitavaid 
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objektiivseid tõendeid. Finantsvara või finantsvarade rühma väärtus on langenud ja kahjumid väärtuse 

langusest tekivad siis ja ainult siis, kui väärtuse languse kohta esineb objektiivseid tõendeid, mis on 

tekkinud ühe või mitme sündmuse (kahjumit põhjustav sündmus) tagajärjel pärast vara esmast 

kajastamist ja see kahjumit põhjustav sündmus (või sündmused) mõjutab (mõjutavad) finantsvara või 

finantsvarade rühma hinnangulisi tulevasi rahavoogusid, mida saab usaldusväärselt prognoosida. 

Asjaoludeks, mis viitavad võimalikule väärtuse langusele, võivad olla võlgniku või võlgnike grupi olulised 

finantsraskused, kohustuste mittetäitmine või maksejõuetus intressi või põhimaksete osas, 

pankrotistumise tõenäosus või finantsiline ümberorganiseerimine, ning kättesaadavatest andmetest 

järeldatav tulevaste rahavoogude oluline vähenemine, nagu muutused võlgnevustes või majanduslike 

tingimuste muutused, mis on seostatavad kohustuste rikkumisega. 

Laenude ja nõuete kategooria puhul on väärtuse languse kahjumiks vahe varade bilansilise maksumuse 

ning hinnanguliste tulevaste rahavoogude (v.a tulevased krediidikahjumid, mis ei ole veel tekkinud) 

nüüdisväärtuse vahel, mida on diskonteeritud finantsvara algse sisemise intressimääraga. Finantsvara 

bilansilist maksumust vähendatakse ning arvestatud kahjum kajastatakse kasumiaruandes. Kui laenul või 

müügiootel finantsvaral on muutuv intressimäär, kasutatakse väärtuse languse arvestamisel 

diskontomäärana lepinguga määratud sisemist intressimäära. 

Praktilistel kaalutlustel võib kontsern kasutada väärtuse languse määramisel ka õiglast väärtust, mis on 

arvutatud turul jälgitavate hindade alusel. Kui järgneval perioodil väärtuse languse summa väheneb ja 

vähenemine on seostatav sündmusega, mis leidis aset peale väärtuse languse kajastamist (näiteks 

võlgniku krediidireitingu paranemine), kajastatakse väärtuse languse tühistamine kasumiaruandes. 

2.13 Tuletisinstrumendid 

Tuletisinstrumente kajastatakse nende esmasel arvelevõtmisel õiglases väärtuses tuletisinstrumendi 

lepingu sõlmimise kuupäeval. Peale esmast kajastamist hinnatakse neid igal bilansipäeval ümber nende 

õiglasele väärtusele. Väärtuse muutusest tekkinud kasumi või kahjumi kajastamise meetod sõltub sellest, 

kas tuletisinstrument on määratletud riskimaandamisinstrumendina ja kui on, siis maandatava objekti 

olemusest. 

Kontsern kasutab tuletisinstrumentidest intressimäära swap-i, katmaks intressimääraga seotud riske. 

Selliseid tuletisinstrumente kajastatakse algselt tema õiglases väärtuses lepingu sõlmimise kuupäeval ja 

hiljem hinnatakse ümber vastavalt instrumendi õiglase väärtuse muutusele. Kui õiglane väärtus on 

positiivne, kajastatakse tuletisinstrument varana, kui aga negatiivne, siis kohustusena. 

Tuletisinstrumendi õiglase väärtuse muutusest tekkivad kasumid ja kahjumid kajastatakse 

aruandeperioodi kasumiaruandes, v. a. sellised tuletisinstrumendid, mis kvalifitseeruvad riskimaandamise 

eesmärgil soetatud instrumentide kajastamise erireegli (hedge accounting) alla. Viimatinimetatuid 

kontsernil aruandeperioodil ja ka võrdlusperioodil ei olnud. Intressimäära swap-i õiglase väärtuse 

määramisel kasutatakse 6-kuu Euribori hinnangutel põhinevate tulevaste rahavoogude meetodit. 

2.14 Varud 

Varud võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukulutustest, tootmiskulutustest 

ja muudest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse. 

Varude ostukulutused sisaldavad lisaks ostuhinnale varude ostuga kaasnevat tollimaksu, muid 

mittetagastatavaid makse ja varude soetamisega otseselt seotud transpordikulutusi, millest on maha 

arvatud hinnaalandid ja dotatsioonid. 

Varude kuluks kandmisel kasutatakse FIFO (first-in, first-out) meetodit. FIFO meetodi rakendamisel 

kajastatakse varude lõppjääki bilansis viimasena saabunud ja veel müümata (kasutamata) partiide 

soetusmaksumuses. Varud hinnatakse bilansis lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või 
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neto realiseerimisväärtus. Neto realiseerimisväärtus leitakse, arvates tavapärases äritegevuses 

kasutatavast hinnangulisest müügihinnast maha hinnangulised kulutused, mis on vajalikud toote 

müügivalmidusse viimiseks ja müügi sooritamiseks. 

2.15 Nõuded ostjate vastu 

Nõuded ostjate vastu on ostjatelt laekumata arved tavapärase äritegevuse käigus müüdud kaupade või 

osutatud teenuste eest. Nõuded ostjate vastu võetakse algselt arvele nende õiglases väärtuses ja 

kajastatakse seejärel korrigeeritud soetusmaksumuses, kasutades sisemise intressimäära meetodit ning 

arvestades maha allahindluse. Nõuete allahindlust kajastatakse, kui esineb objektiivseid tõendeid selle 

kohta, et kõik nõuete summad ei laeku vastavalt nõuete esialgsetele lepingutingimustele. Asjaoludeks, mis 

viitavad võimalikule nõuete väärtuse langusele, on võlgniku pankrot või olulised finantsraskused ning 

maksetähtaegadest mittekinnipidamine (makse hilinemine üle 90 päeva maksetähtajast). Nõudeid 

hinnatakse individuaalselt. Nõuete bilansilist väärtust vähendatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete 

summa võrra ning kahjum allahindlusest kajastatakse kasumiaruandes mitmesuguste tegevuskuludena. 

Kui nõue loetakse lootusetuks, kantakse nõue ja tema allahindlus finantsseisundi aruandest välja. Varem 

alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumisel vähendatakse kasumiaruande rida „Mitmesugused 

tegevuskulud”. Nõuded, mille laekumine on ette nähtud kuni ühe aasta jooksul, loetakse lühiajalisteks 

nõueteks. Ülejäänud nõuded ostjate vastu kajastatakse pikaajaliste nõuetena. Pikaajalised nõuded ostjate 

vastu kajastatakse tõenäoliselt laekuva nõude nüüdisväärtuses. Tõenäoliselt laekuva nõude 

nominaalväärtuse ja nüüdisväärtuse vahet kajastatakse nõude laekumistähtajani jäänud perioodi jooksul 

intressituluna, kasutades sisemise intressimäära meetodit. 

2.16 Raha ja raha ekvivalendid 

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode 

jääke ja kuni 3-kuulisi tähtajalisi deposiite. 

2.17 Aktsiakapital ja kohustuslik reservkapital 

Lihtaktsiad kajastatakse omakapitali koosseisus. Eelisaktsiaid ei ole emiteeritud. Uute aktsiate 

emiteerimisega seotud omakapitali tehingute tehingukulud kajastatakse omakapitalist mahaarvamisena 

eeldusel, et need on käsitatavad omakapitali tehinguga otseselt kaasnevate vältimatute lisakuludena. 

Äriseadustiku nõuete kohaselt peab emaettevõte moodustama puhaskasumist kohustusliku reservkapitali, 

mille miinimumsuuruseks on 1/10 aktsiakapitalist. Iga-aastase kohustusliku eraldise suurus on 1/20 

aruandeaasta puhaskasumist kuni reservkapitali määra täitumiseni. 

Reservkapitali võib üldkoosoleku otsusel kasutada kahjumi katmiseks, kui seda ei ole võimalik katta 

aktsiaseltsi vabast omakapitalist, samuti aktsiakapitali suurendamiseks. Reservkapitalist ei või teha 

aktsionäridele väljamakseid. 

2.18 Võlad hankijatele 

Võlad hankijatele on tavapärase äritegevuse käigus tekkinud kohustused tasuda hankijatele ostetud 

kaupade või teenuste eest. Võlad, mille tasumine on ette nähtud kuni ühe aasta jooksul, loetakse 

lühiajalisteks kohustusteks. Ülejäänud võlad hankijatele kajastatakse pikaajaliste kohustustena. Võlad 

hankijatele võetakse algselt arvele õiglases väärtuses ning kajastatakse peale esmast arvelevõtmist 

korrigeeritud soetusmaksumuses, kasutades sisemise intressi määra meetodit. 

2.19 Võlakohustused 

Võlakohustused võetakse algselt arvele õiglases väärtuses vähendatuna tehingukulude võrra ning 

kajastatakse pärast esmast arvelevõtmist korrigeeritud soetusmaksumuses. Soetusmaksumuse ja 
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lunastusmaksumuse vahe kajastatakse kasumiaruandes kuluna võlakohustuse kehtivuse perioodi jooksul, 

kasutades sisemise intressimäära meetodit. Laenulepingute sõlmimisel makstavaid teenustasusid 

kajastatakse laenukasutuse kuludena selles ulatuses, mille osas on tõenäoline, et kontsern laenu välja 

võtab. Sellised teenustasud kajastatakse finantsseisundi aruandes tulevaste perioodide kuludena ja 

kajastatakse laenukasutuse kuluna, kui laenu väljavõtmine aset leiab. Võlakohustusi kajastatakse 

lühiajaliste kohustustena, välja arvatud juhul, kui kontsernil on tingimusteta õigus lükata kohustuse 

täitmist edasi vähemalt 12 kuu võrra pärast aruandeperioodi lõppu. 

2.20 Laenukasutuse kulutused 

Üldotstarbelised ja kindla otstarbega laenukasutuse kulutused, mis on otseselt seotud tingimustele 

vastavate varade soetamise või ehitamisega, milleks on vara, mille otstarbekohasesse kasutus- või 

müügivalmidusse viimine võtab olulisel määral aega, lisatakse varaobjektide soetusmaksumusse kuni 

hetkeni, mil varad on valmis nende ettenähtud kasutuseks või müügiks. Aruande- ja võrreldaval perioodil 

laenukasutuse kulutusi vara soetusmaksumusse kapitaliseeritud ei ole. 

2.21 Finantskohustused 

Kõik finantskohustused, mida kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil (võlad tarnijatele, 

võetud laenud, viitvõlad), võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki 

soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. 

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende 

nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas 

summas. Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestamiseks võetakse nad 

algselt arvele saadud tasu õiglases väärtuses (millest on maha arvatud tehingukulutused), arvestades 

järgnevatel perioodidel kohustustelt intressikulu kasutades sisemise intressimäära meetodit. 

2.22 Maksustamine 

(a) Dividendi tulumaks Eestis 

Tulumaksuseaduse kohaselt ei maksustata Eestis mitte ettevõtete kasumit, vaid väljamakstavaid 

dividende ja teatud liiki väljamakseid ning kulusid, mis on ära toodud tulumaksuseaduses. Kuni 31. 

detsembrini 2011. a. väljamakstud dividendide osas on maksumääraks 21/79 (sama maksumäär on 

kehtinud alates 1. jaanuarist 2008. a.). Teatud tingimustel on võimalik saadud dividende jaotada edasi ilma 

täiendava tulumaksukuluta. Dividendide väljamaksmisega kaasnevat ettevõtte tulumaksu kajastatakse 

kohustusena ja kasumiaruandes tulumaksukuluna samal perioodil, kui dividendid välja kuulutatakse, 

sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud või millal need tegelikult välja makstakse. 

Tulumaksu tasumise kohustus tekib dividendide väljamaksele järgneva kuu 10. kuupäeval. 

Kuna tulumaksu objektiks on ettevõtte kasumi asemel väljamakstavad dividendid, siis ei eksisteeri 

erinevusi varade ja kohustuste maksuarvestuslike ja bilansiliste jääkväärtuste vahel, millelt tekiks 

edasilükkunud tulumaksu nõue või kohustus. 

Bilansis ei kajastata potentsiaalset tulumaksukohustust kontserni vaba omakapitali suhtes, mis kaasneks 

vaba omakapitali väljamaksmisel dividendidena. Maksimaalne tulumaksukohustus, mis kaasneks 

jaotamata kasumi dividendidena väljamaksmisel, on esitatud aastaaruande lisades. 

Sotsiaalmaksu maksed sisaldavad ka makseid riiklikusse pensionifondi. Kontsernil ei ole juriidilist ega 

faktilist kohustust maksta lisaks sotsiaalmaksule muid pensioni- või sarnaseid makseid. 
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(b) Muud maksuliigid Eestis 

Kontserni kulusid oluliselt mõjutavad maksuliigid: 

Sotsiaalmaks 33% töötajatele tehtud väljamaksetelt ja erisoodustustelt 

Töötuskindlustusmakse 1,4% töötajatele tehtud väljamaksetelt 

Erisoodustuste tulumaks 21/79 töötajatele tehtud erisoodustustelt 

Maamaks  0,6%–2,5% maa maksustamishinnast aastas 

Raskeveokimaks 3,5–232,6 eurot/kvartalis veoauto kohta 

Ettevõtja tulumaks ettevõtlusega 

mitteseotud kuludelt 

21/79 ettevõtlusega mitteseotuks loetavatelt kuludelt 

Müügimaks 1% Tallinna territooriumil füüsilistele isikutele müüdud kaupade ja 

teenuste maksumusest 

2.23 Hüvitised töötajatele 

Töötajate lühiajalised hüvitised hõlmavad palka ja sotsiaalmakse, töölepingu ajutise peatumisega seotud 

hüvitisi (puhkusetasud või muud seesugused tasud), kui eeldatakse, et töölepingu ajutine peatumine leiab 

aset 12 kuu jooksul pärast selle perioodi lõppu, mil töötaja tööd tegi, ning muid hüvitisi, mis tuleb välja 

maksta 12 kuu jooksul pärast selle perioodi lõppu, mil töötaja tööd tegi. Kui aruandeperioodi jooksul on 

töötaja osutanud teenuseid, mille vastutasuks on põhjust eeldada hüvitise maksmist, moodustab kontsern 

prognoositava hüvitise summa ulatuses diskonteerimata kohustuse (viitvõla), millest arvatakse maha kõik 

juba tasutud summad. 

2.24 Eraldised ja tingimuslikud kohustused 

Eraldisi kajastatakse juhul, kui kontsernil on minevikus aset leidnud sündmustest tulenev seaduslik või 

faktiline kohustus, mis nõuab ressurssidest loobumist ja kohustuse suurust saab usaldusväärselt mõõta. 

Eraldisi kajastatakse kohustuse täitmiseks vajalike kulutuste nüüdisväärtuses, kasutades intressimäära, 

mis kajastab turu hinnanguid raha ajaväärtusele ja kohustusele iseloomulikele riskidele. Eraldiste 

suurenemist seoses realiseerumistähtaja lähenemisega kajastatakse kasumiaruandes intressikuluna. 

Eraldiste hindamisel on lähtutud juhatuse hinnangutest, kogemustest ja vajadusel ka sõltumatute 

ekspertide hinnangutest. 

Eraldisi ei moodustata tulevikus aset leidvate tegevuskahjumite katteks. 

Mitmete sarnaste kohustuste olemasolu korral määratakse kohustuste täitmiseks vajalike ressursside 

vähenemise tõenäosus kindlaks, vaadeldes kohustuste klassi kui üht tervikut. Kuigi iga üksiku objekti puhul 

võib ressursside vähenemise tõenäosus olla väike, võib kohustuste klassi osas tervikuna ressursside teatav 

vähenemine osutuda tõenäoliseks. Sellisel juhul eraldis kajastatakse (kui teised kajastamiskriteeriumid on 

täidetud). 

Eraldised vaadatakse üle iga aruandeperioodi lõpul ja korrigeeritakse lähtudes selle hetke parimast 

hinnangust. Eraldiste moodustamisega seotud kulu kajastatakse kasumiaruandes ärikuludes või põhivara 

soetusmaksumuses, kui eraldise moodustamine on seotud demonteerimise, ümberpaigutamise või 

taastamiskohustusega, mis on tekkinud varaobjekti soetamise või varaobjekti teatud perioodi jooksul 

kasutamise tagajärjel. 

Eraldisi kasutatakse ainult nende kulutuste katmiseks, mille jaoks need olid moodustatud. 

Kui eeldatakse, et teine osapool hüvitab mõned või kõik eraldise täitmiseks vajalikud kulutused, 

kajastatakse hüvitis juhul, ja ainult juhul, kui hüvitise saamine pärast kohustuse täitmist kontserni poolt on 
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praktiliselt kindel. Hüvitist käsitletakse eraldi varana. Hüvitisena kajastatud summa ei tohi ületada eraldise 

summat. 

Muud võimalikud või olemasolevad kohustused, mille realiseerumine on vähetõenäoline või millega 

kaasnevate kulutuste suurust ei ole võimalik piisava usaldusväärsusega hinnata, kuid mis teatud 

tingimustel võivad tulevikus muutuda kohustusteks, on avalikustatud raamatupidamise aastaaruande 

lisades tingimuslike kohustustena. 

2.25 Tulude arvestus 

Tuluna kajastatakse tavapärase äritegevuse käigus kaupade müügi ja teenuste osutamise eest saadud või 

saadava tasu õiglast väärtust. Tulu arvestatakse ilma käibemaksuta ning vähendatuna allahindluste võrra 

peale kontsernisiseste tehingute elimineerimist. Tulu kajastatakse ainult siis, kui tulu suurust on võimalik 

usaldusväärselt mõõta, on tõenäoline, et kontsern saab tehingust tulenevat majanduslikku kasu, olulised 

omandiga seotud riskid ja hüved on läinud üle müüjalt ostjale ning on täidetud alltoodud täiendavad 

kriteeriumid. Tulu suurust loetakse usaldusväärselt mõõdetavaks ainult siis, kui kõik tehinguga seotud 

asjaolud on selged. 

Kontserni põhitegevusteks on lennutranspordi ja reisijate teenindamine. Lisaks saadakse tulu vabade 

pindade rentimisest, rentnikele kommunaalteenuste osutamisest ja vahendamisest. 

(a) Müügitulu 

Teenuste osutamisest saadud tulu kajastatakse teenuse osutamise kuul ning lähtudes tulude ja kulude 

vastavuse printsiibist. Tulu viivistelt kajastatakse nende laekumise momendil ning laekunud summa 

ulatuses. 

(b) Intressitulu 

Intressitulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurust on võimalik usaldusväärselt 

hinnata. Intressitulu kajastatakse, kasutades vara sisemisest intressimäära. 

2.26 Sihtfinantseerimine 

Tulu sihtfinantseerimisest kajastatakse selle õiglases väärtuses, kui eksisteerib piisav kindlus, et kontsern 

vastab sihtfinantseerimisega seotud tingimustele ning sihtfinantseerimine leiab aset. 

(a) Varade sihtfinantseerimine 

Varade sihtfinantseerimist kajastatakse brutomeetodil. Sihtfinantseerimise abil soetatud vara võetakse 

bilansis arvele tema soetusmaksumuses, varade soetamise toetuseks saadud sihtfinantseerimise summa 

kajastatakse bilansis pikaajalise kohustusena kui tulevaste perioodide tulu sihtfinantseerimisest. Soetatud 

vara amortiseeritakse kulusse ja sihtfinantseerimise kohustus tulusse soetatud vara kasuliku eluea jooksul. 

(b) Tegevuskulude sihtfinantseerimine 

Kulude kompenseerimiseks ette nähtud sihtfinantseerimise tulu kajastatakse vastavate kulude 

kajastamise perioodil. Sihtfinantseerimisena ei kajastata valitsusepoolset abi, mille väärtust ei ole võimalik 

usaldusväärselt hinnata (näiteks tasuta konsultatsioonid). Info sellise abi kohta avaldatakse aastaaruande 

lisades. 

Sihtfinantseerimisega seotud tulud kajastatakse konsolideeritud kasumiaruandes real ”muud äritulud”. 

2.27 Rendid 

Rendi all mõistetakse kokkulepet, mille kohaselt rendileandja annab rentnikule makse või rea maksete 

eest kokkulepitud ajavahemikuks üle varaobjekti kasutusõiguse. Kapitalirendina klassifitseeritakse rent, 
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mille puhul kõik olulised vara omandiõigusega seotud riskid ja hüved on läinud üle rentnikule. Muud 

rendid kajastatakse kasutusrendina. 

Kapitalirendi teel renditud vara kajastatakse algselt rentniku bilansis varana renditud vara õiglase väärtuse 

summas või rendimaksete nüüdisväärtuses, kui viimane on madalam. Kohustust vähendatakse põhiosa 

tagasimaksetega. Kapitalirendiga seotud intressikulusid kajastatakse kasumiaruandes finantskulude 

koosseisus. 

Makstud kasutusrendi maksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt ärikuluna ja saadud 

kasutusrendi maksed rendiperioodi jooksul lineaarselt ärituluna. 

Kontsern rendib äriühingutele äripindu. Kontsessioonilepinguid, millega antakse kontsessionäärile õigus 

tegutseda Tallinna lennujaama territooriumil, loetakse tingimuslikeks rendilepinguteks. 

Kontsessioonitasusid on kahte tüüpi: 

(a) baassumma korrigeeritud iga-aastaselt reisijate arvu kasvuga; 

(b) määratud osa müügituludest, mis on kontsessionäär saanud tegutsedes Tallinna lennujaama 

territooriumil. 

Samuti on kontsessioonilepinguid, mille kontsessioonitasude muutus sõltub tarbijahinnaindeksist. 

2.28 Dividendid 

Dividende kajastatakse nende väljakuulutamisel jaotamata kasumi vähendamisena ning kohustusena 

aktsionäri ees. 

2.29 Rahavoogude aruanne 

Rahavood klassifitseeritakse rahavoogudeks äritegevusest, investeerimisest ja finantseerimisest. 

Rahavoogude aruande koostamisel on rahavood äritegevusest, investeerimistegevusest ja 

finantseerimistegevusest kajastatud otsemeetodil. 

2.30 Bilansipäevajärgsed sündmused 

Korrigeerivad sündmused – need, mis kinnitavad asjaolusid, mis eksisteerisid juba bilansipäeval, 

kajastatakse lõppenud aasta konsolideeritud majandusseisundi- ja koondkasumiaruandes. 

Mittekorrigeerivad sündmused – need, millel ei ole seost bilansipäeval eksisteerinud asjaoludega, 

avaldatakse aastaaruande lisades. 

Lisa 3. Finantsriskide juhtimine 

3.1 Finantsriskid 

Kontserni tegevusega kaasnevad mitmed finantsriskid: tururisk (mis hõlmab valuutariski, rahavoogude ja 

õiglase väärtuse intressimäära riski ja hinnariski), krediidirisk ja likviidsusrisk. Kontserni üldine 

riskijuhtimise programm keskendub finantsturu prognoosimatusele ja üritab minimeerida võimalikke 

ebasoodsaid mõjusid kontserni finantstegevusele. Kontsern kasutab teatud riskipositsioonide 

maandamiseks tuletisinstrumente. 

Finantsriskide juhtimise eesmärk on finantsriskide maandamine ja finantstulemuste volatiilsuse 

vähendamine. Kontserni finantsriske juhitakse vastavalt juhatuse poolt heaks kiidetud põhimõtetele 

kontserni tasandil. 
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3.1.1 Tururiskid 

Valuutarisk on risk, et finantsinstrumentide õiglane väärtus või rahavood kõiguvad tulevikus vahetuskursi 

muutuste tõttu. Varasid ja kohustusi, mis on nomineeritud eurodes, loetakse valuutariski suhtes 

neutraalseteks varadeks ja kohustusteks. Valuutariski vältimiseks toimuvad arveldused valdavas enamuses 

eurodes (2010: Eesti kroonides, kurss oli euro suhtes fikseeritud 1 EUR = 15,6466 EEK). 2011. aastal 

kontsernil puuduvad ja 2010. aastal on ebaolulised need nõuded, mis on avatud valuutariskile. 

Hinnarisk on risk, et finantsinstrumentide õiglane väärtus või rahavood kõiguvad tulevikus muude kui 

intressimäärariskist või valuutariskist tulenevate turuhindade muutumise tõttu. Kontsernil puuduvad 

finantsinstrumendid, mis oleks avatud hinnariskile. 

Intressimäära risk on risk, et finantsinstrumentide õiglane väärtus või rahavood kõiguvad tulevikus turu 

intressimäära muutuste tõttu. 

Üleöödeposiidid on sõlmitud fikseeritud intressimääraga ning ei tekita kontsernile rahavoogude 

intressimäära riski. 

Rahavoogude intressimäära risk tekib kontserni ujuva intressimääraga võlakohustustest ning seisneb 

ohus, et finantskulud suurenevad, kui intressimäärad tõusevad. 

Kontserni laenukohustused on ujuva intressimääraga, sõltuvad Euribori kõikumistest. Lõppenud 

majandusaastal keskmised intressimäärad tõusid. Kontsernil on aastast 2006 Nordea pangast võetud 

ujuva intressimääraga laenu ja 2007 sõlmitud Nordic Investment Bank käest saadud ujuva intressimääraga 

laenu intressikulu fikseerimiseks sõlmitud tuletistehing (interest-rate swap) Nordea Pangaga. Lisaks on 

kontsern sõlminud 2010. aastal tuletistehingu SEB Pangaga Nordic Investment Bank käest saadud laenu 

osas (vt Lisa 16). 

Kui seisuga 31. detsember 2011 oleks turuintressimäär (6 kuu Euribor) olnud 50 baaspunkti (2010: 50 

baaspunkti) võrra kõrgem, oleks (kõigi muude näitajate samaks jäädes) kontserni aruandeperioodi kasumi 

muutus olnud ebaoluline. Ujuva baasintressimääraga võlakohustuste arvestatud intressikulu suurenemise 

mõju kasumiaruandele on ebaoluline ning võlakohustuste, mille intressikulu on fikseeritud swap 

tehinguga, intressimäär ei ole avatud Euribori muutustele. 

Intressi muutus toob kaasa derivatiivi väärtuse muutuse. Intressi tõus muudab derivatiivi turuväärtust 

odavamaks, mis mõjutav majandusaasta kasumit. Derivatiivihind kujuneb turuosaliste poolt intresside 

käitumiste prognooside alusel kujuneva nõudluse ja pakkumise alusel ning sellest tulenevalt on 

potentsiaalset kasumit või kahjumit raske prognoosida. 

3.1.2 Krediidirisk 

Krediidirisk seisneb kontserni võimalikus kahjus, mis on põhjustatud finantsinstrumendi teise osapoole 

võimetusest oma kohustusi täita. Krediidiriskile on avatud raha pangadeposiitidel, nõuded ostjate vastu ja 

muud nõuded. 

Bilansipäeva seisuga ei olnud kontsernile teada olulisi suuremaid riske seoses ostjatelt laekumata arvetega 

(välja arvatud summade osas, mis on kantud ebatõenäoliselt laekuvateks arveteks). Kontserni 

riskijuhtimise põhimõtete kohaselt on grupi lühiajaliselt vabu rahalisi vahendeid lubatud paigutada 

krediidiasutuste üleöö- ja tähtajalistesse deposiitidesse ning intressi- ja rahaturufondidesse. 

Lühiajaliselt vabade rahaliste vahendite paigutamisel juhindutakse järgmistest printsiipidest: 

- likviidsuse tagamine; 

- kapitali säilimine; 

- tulu teenimine. 
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Maksimaalne krediidiriskile avatud summa bilansipäeva seisuga oli järgmine: 

Krediidiriskile avatud summa 31.12.2011 31.12.2010 

Nõuded ostjate vastu, saamata põhivara sihtfinantseering ja 

muud nõuded (Lisa 10) 2 784 000 2 671 756 

Arvelduskontod ja üleöödeposiidid pankades2 (Lisa 12) 7 814 687 6 584 679 

Krediidiriskile avatud summa kokku 10 598 687 9 256 435 

 

 

Ostjatelt laekumata arvete analüüs 31.12.2011 31.12.2010 

Maksetähtaeg saabumata 1 853 457 2 032 727 

Maksetähtaeg aegunud kuni 30 päeva 403 743 497 448 

Maksetähtaeg aegunud kuni 60 päeva 50 723 41 537 

Maksetähtaeg aegunud üle 60 päeva 170 692 107 234 

sh ebatõenäoliseks hinnatud nõudeid -125 680 -10 748 

Ostjatelt laekumata arved kokku 2 352 935 2 668 198 

 

31.12.2011 seisuga nõuetest ostjate vastu oli 13.03.2012 laekumata 196 tuhat eurot (31.12.2010 seisuga 

nõuetest 13.03.2011 kuupäevaks: 123 tuhat eurot). 

Seisuga 31.12.2011 12% (31.12.2010: 16%) nõuetest ostjate vastu kuuluvad ettevõtetele, kus riigil on 

kontroll või valitsev mõju. Kontserni juhtkond loeb selliste nõuete krediidiriski väga madalaks. 

Krediidiriski vähendamiseks on rakendatud järgmiseid meetmeid: 

 Uutele sõlmitavatele rendilepingutele rakendatakse ettemaksu ühe kuu ulatuses. 

 Lennufirmadele, kellel puudub AS-ga Tallinna Lennujaam lennundusleping (sinna kuuluvad tšarterreise 

korraldavad lennundusettevõtted) rakendatakse ettemaksu prognoositava ühe lennu kulude ulatuses. 

 Lennunduslepingute sõlmimisel uute Euroopa Liidus lennundusturul vähetuntud firmadega nõutakse 

lennufirmalt pangagarantiid. 

Klientide tähtajaks tasumata võlgadega tegeleb igapäevaselt raamatupidamise- ja turunduse osakond. 

Ostjatele esitatud arvete laekumise tähtaja ületamise korral kasutatakse kordusarvete, meeldetuletuste ja 

hoiatuste saatmist, võla mittelaekumisel lõpetatakse lepingus ettenähtud tingimustel teenuse pakkumine. 

On kehtestatud tingimused, mille korral alustatakse võla sissenõudmist kohtu kaudu või antakse võla 

sissenõudmine üle inkassofirmale. 

Nõuetest ostjate vastu on maha arvatud nõuete allahindlused. Ehkki nõuete laekumist võivad mõjutada 

majanduslikud tegurid, on juhtkond seisukohal, et puudub oluline kahjumi risk, mis ületaks juba kajastatud 

allahindluse summat. Ülejäänud nõuete liigid allahinnatud varasid ei sisalda. 
 

Arvelduskontode ja deposiitide jaotus erinevate 

krediidireitingutega pankade vahel 31.12.2011 31.12.2010 

Pankades, mis omavad Moody´s krediidireitingut Baa2  3 007 220 6 174 775 

Pankades, mis omavad Moody´s krediidireitingut Baa1 3 296 540 409 485 

Pankades, mis omavad Moody´s krediidireitingut A2 1 507 471 419 

Pankades, mis omavad Moody´s krediidireitingut A3 3 456 0 

Krediidiriskile avatud summa kokku 7 814 687 6 584 679 

Täiendav info krediidiriski kohta on avalikustatud Lisa 10. 

                                                           
2 Kokku raha ja raha ekvivalendid miinus sularaha kassades. 
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3.1.3 Likviidsusrisk 

Likviidsusrisk on risk, et kontsern ei suuda oma finantskohustusi täita rahavoo puudujäägi tõttu. 

Likviidsusriski maandatakse erinevate finantsinstrumentidega nagu laenud. 

Majandusaasta lõpu seisuga oli kontsernil vabu rahalisi vahendeid mahus 7 894 tuhat eurot (31.12.2010: 

6 621 tuhat eurot). 

Likviidsusriski maandamiseks kasutab kontsern erinevaid finantseerimise allikaid, milleks on pangalaenud, 

arvelduslaenu võimalus ning ostjate nõuete pidev monitooring. Bilansipäeva seisuga ületas kontserni 

käibevara lühiajalisi kohustusi 1 581 tuhande euro (31.12.2010: 254 tuhande euro) võrra. 

Alljärgnevas likviidsusanalüüsis on esitatud kontserni lühi- ja pikaajaliste kohustuste jaotus kohustuste 

realiseerumistähtaegade lõikes. Kõik tabelis esitatud summad on lepingute alusel tasumisele kuuluvad 

diskonteerimata rahavood. 

Kohustuste jaotus maksetähtaegade järgi 

seisuga 31.12.2011 

kuni 1 

kuu 

1 kuni 3 

kuud 

3 kuud 

kuni 1 

aasta 

1 kuni 5 

aastat 

üle 5 

aasta 

Diskontee-

rimata 

rahavood 

kokku 

Bilansiline 

väärtus 

Kapitalirendi 

kohustused (Lisa 13) 2 859 5 717 5 638 0 0 14 213 14 213 

Laenukohustused 

(Lisa 13)3 36 192 2 511 099 2 846 243 15 008 267 3 585 879 23 987 680 22 913 964 

Tuletisinstrumendid 

(Lisa 16) 0 0 9 215 0 1 199 314 1 208 529 1 208 529 

Võlad tarnijatele4  

(Lisa 17) 1 791 549 956 032 0 0 0 2 747 581 2 747 581 

Kokku 1 830 600 3 472 847 2 861 096 15 008 267 4 785 193 27 958 003 26 884 287 

seisuga 31.12.2010        

Kapitalirendi 

kohustused (Lisa 13) 9 489 28 466 51 257 28 949 0 118 161 115 188 

Laenukohustused 

(Lisa 13) 25 820 2 868 930 4 298 442 16 467 092 7 224 445 30 884 729 29 729 508 

Tuletisinstrumendid 

(Lisa 16) 0 0 0 72 285 1 242 637 1 314 922 1 314 922 

Võlad tarnijatele4  

(Lisa 17) 1 275 849 192 0 0 0 1 276 041 1 276 041 

Kokku 1 311 158 2 897 588 4 349 699 16 568 326 8 467 082 33 593 853 32 435 659 

3.2 Kapitaliriski juhtimine 

AS-i Tallinna Lennujaam kõik aktsiad kuuluvad riigile. Otsused dividendide jaotamise, aktsiakapitali 

suurendamise või vähendamise osas teeb Eesti Vabariik (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi 

kaudu). 

Kontsern on viimastel aastatel kasutanud võõrkapitali põhivarasse tehtavate investeeringute 

finantseerimiseks. 

Ettevõtte omakapital oli seisuga 31.12.2011 nagu ka 31.12.2010 kooskõlas äriseadustiku nõuetega. 

                                                           
3 Diskonteerimata rahavoo leidmisel on kasutatud 2011. aasta lõpus kasutatud intressimäära 
4 Kokku võlad tarnijatele miinus ettemaksed. 
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Võlakohustuste suhe omakapitali ning netovõla suhe kogukapitali 

 31.12.2011 31.12.2010 

Võlakohustused (Lisa 13) 22 928 177 29 844 696 

Miinus: raha ja raha ekvivalendid ja üle 3-kuulise 

tähtajaga deposiidid (Lisa 12) 

7 893 773 6 620 742 

Netovõlg (võlakohustused-raha ja raha ekvivalendid) 15 034 404 23 223 955 

Omakapital (Lisa 20) 46 128 441 40 564 961 

Kogukapital (netovõlg + omakapital) 61 162 845 63 788 916 

Võlakohustuste suhe kogukapitali 37% 47% 

Netovõla suhe kogukapitali 25% 36% 

3.3 Õiglase väärtuse hinnangud 

Kontserni hinnangul ei erine bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses kajastatavate finantsvarade ja 

kohustuste õiglased väärtused oluliselt seisuga 31.12.2011 ja 31.12.2010 kontserni konsolideeritud 

bilansis kajastatavatest jääkväärtustest. Kuna valdav osa kontserni pikaajalistest laenukohustustest on 

ujuva intressimääraga, mis muutub vastavalt muutustele rahaturu intressimäärades, siis nende õiglane 

väärtus ei erine oluliselt bilansilisest väärtusest. Ostjate vastu suunatud lühiajaliste nõuete ja tasumata 

arvete jääkväärtus, millest on maha arvatud allahindlused, võrdub hinnanguliselt nende õiglase 

väärtusega. 

Kontsern on liigitanud õiglases väärtuses kajastatavad tuletisinstrumendid 2-le tasemele. Aktiivsel turul 

mittekaubeldavate finantsinstrumentide õiglane väärtus (näiteks avalikud tuletisinstrumendid) 

määratakse hindamismeetodeid kasutades. Hindamismeetodid maksimeerivad jälgitava turu andmete 

kasutamist, seal kus see on kättesaadav, ja toetuvad nii vähe kui võimalik üksuse spetsiifilistele 

hinnangutele. Kui kõik olulised instrumendi õiglase väärtuse määramiseks nõutud sisendid on jälgitavad, 

kajastuvad instrumendid tasemel 2. 

Finantsinstrumentide väärtuse hindamiseks kasutatavad spetsiifilised hindamismeetodid hõlmavad: 

 Noteeritud turuhinnad või kaupleja pakkumishind sarnastele instrumentidele. 

 Intressimäära muutuste õiglane väärtus arvutatakse eeldatavate tuleviku rahavoogude, mis 

põhinevad jälgitavatel intressimäärade kõveratel, nüüdisväärtusena. 

3.4 Majanduskriisi mõjud kontsernile 

Juhtkond on hinnanud globaalse likviidsuskriisi ja sellega kaasnenud üldise majanduskriisi mõjusid 

kontserni äritegevusele. Juhtkonna hinnangul on olulisemateks lühi- ja pikaajalisemateks ohtudeks: 

 globaliseerumisest tingituna saame otseselt mõjutatud maailma majanduses toimuvatest 

turbulentsidest; 

 nõudluse taastumisega ja samas poliitilise ebastabiilsuse kasvuga naftat eksportivates riikides on 

tekkinud oht naftahinna hüppeliseks tõusuks, mis võib mõjuda negatiivselt endiselt nõrgale 

lennundussektorile; 

 kontsernil ei pruugi olla võimalik leida mõistliku hinnaga finantseerimisallikaid 

investeerimisplaanide täitmiseks; 

 deebitoride võimalikud makseraskused võivad kaasa tuua kontserni nõuete väärtuse languse ning 

varasemast suuremad allahindluskahjumid. 

Juhtkonna hinnangul on olulisemaks ohuks Eurotsooni riigi (riikide) võimalik maksejõuetus, mis võib tuua 

kaasa uue majanduskriisi. 
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Juhtkond usub, et on võtnud kasutusele kõik vajalikud meetmed, et tagada kontserni jätkusuutlikkus ja 

areng praegustes tingimustes. 

Lisa 4. Olulised raamatupidamishinnangud 

Konsolideeritud aastaruande koostamisel on kasutatud mitmeid raamatupidamishinnanguid ja eeldusi, 

mis mõjutavad aruandes kajastatud varasid ja kohustusi. Kuigi nimetatud hinnangud on tehtud juhtkonna 

parima teadmise kohaselt, ei pruugi need kokku langeda hilisema tegeliku tulemusega. Muudatusi 

juhtkonna hinnangutes kajastatakse muudatuse toimumise perioodi kasumiaruandes. Alljärgnevad 

hinnangud omavad suurimat mõju käesolevas raamatupidamise aastaaruandes kajastatud 

finantsinformatsioonile. 

1. Materiaalse põhivara kasuliku eluea hindamine 

Materiaalse põhivara kasuliku eluea määramisel lähtutakse juhtkonna hinnangust vara tegeliku 

kasutamise perioodi kohta. Senine kogemus on näidanud, et varade tegelik kasutusaeg on mõnikord 

osutunud mõnevõrra pikemaks kui varade hinnanguline eluiga (vt Lisa 5) „Jääkväärtusega null kasutuses 

olevate põhivarade soetusmaksumus”). 

Seisuga 31. detsember 2011 oli kontsernil materiaalset põhivara jääkmaksumuses 128 mln eurot (31. 

detsember 2010: 132 mln eurot), aruandeperioodi amortisatsioonikulu oli 10 mln eurot (2010: 10 mln 

eurot) (vt Lisa 5). Kõikide varade amortisatsioonimäära muutmine ühe aasta võrra, mõjutaks kasumit 484 

tuhande euro võrra (2010: 525 tuhande euro võrra). 

2. Ebatõenäoliselt laekuvate nõuete hindamine 

Nõuete hindamisel lähtub juhatus parimast talle teadaolevast informatsioonist arvestades ajaloolist 

kogemust. Nõuded hinnatakse alla siis, kui mõistlikul alusel on põhjust eeldada, et kontsern ei saa tagasi 

kõiki nõuete esialgsete tingimuste kohaselt saadaolevaid summasid. Nõude väärtuse langusele viitavateks 

asjaoludeks loetakse võlgniku olulisi finantsraskusi, võlgniku pankroti või finantsilise ümberkorralduse 

tõenäosust ja maksete maksmata jätmist või maksmisega viivitamist 

Ebatõenäoliselt laekuvate nõuete summat korrigeeritakse iga bilansipäeva seisuga, kasutades varasemale 

kogemusele tuginevaid andmeid selle kohta, kui palju ebatõenäoliselt laekuvaks hinnatud nõuetest 

hilisemal perioodil laekub ning kui palju nõuetest, mille maksetähtajast polnud bilansipäeva seisuga 

möödunud üle 90 päeva, jääb hilisemal perioodil laekumata. Seisuga 31. detsember 2011 oli kontsernil 

ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid summas 125 680 eurot (31. detsember 2010: 10 748 eurot) (Lisa 10). 

3. Materiaalse põhivara kaetava väärtuse hindamine 

IAS 36 fikseerib indikatsioonid vara väärtuse languse määramiseks. Kontserni äritegevuses toodud 

indikatsioone ei esine.  

AS-i Tallinna Lennujaam reisijate arv kasvas 38% ning käive (käsitledes julgestus-ja pääste 

sihtfinantseeringut võrreldavalt 2010. aastaga) kasvas 9,3%. AS Tallinna Lennujaam on 2012. aasta 

eelarves planeerinud reisijate kasvuks 16,4% ning käibe kasvuks 8,3%. 2012. aasta eelarve võtab arvesse 

majandusolukorra keerulisust ja hoomamatust ning suurima vedaja Estonian Airi lühiajalist (3 aastast) 

agressiivset kasvuplaani Tallinna lennujaamas. Estonian Airi plaanid on kontserni plaanides kajastatud 

konservatiivselt. 

2012 aasta suve tipptundidel on Tallinna lennujaama reisiterminal ja lennurada kasutusel läbilaskevõime 

ülemisel piiril. Ning seda esmakordselt pärast 2006-2008 aasta rekonstrueerimist. Ettevõte planeerib 

investeerida läbilaskevõime kasvu, et tagada lennuoperatsioonide ja reisijate teenindamine lähiaastatel. 

Regionaalsete lennujaamade tegevus on sõltuvuses riiklikust poliitikast. Regionaalpoliitika on 

lennujaamade osas seisukohal, et riigitoetus AS-le Tallinna Lennujaam peab katma ära infrastruktuuri 

igapäevaseks kasutamiseks vajalikud kulud. Riik loob võimaluse õhusõidukite maandumiseks ning lisaks 
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toetab kohalikke lennuliine, et tagada lennuühendus saarte ja mandri vahel. Vara väärtust tuleb hinnata 

regionaalpoliitika aspektist. Vara hinnatakse läbi regioonile tekkiva kasu ning eeldatakse et ettevõtte 

äriline kasu on ebaoluline. 

Kontserni juhatus hindas võimalike vara väärtuse langusele viitavate asjaolude esinemist kontsernis ning 

leidis, et 2011. aasta jooksul indikatsioone, mis viitaksid sellele, et varad on kaotanud olulise osa raha 

genereerimise võimest ei esinenud ning seega vara kaetavat väärtust ei hinnatud (samadel põhjustel ei 

hinnatud vara kaetavat väärtust ka 2010 aastal). 

Lisa 5. Materiaalne põhivara 

 

 Maa 

Ehitised ja 

rajatised 

Masinad ja 

seadmed 

Muu 

inventar,  Kokku 

Saldo seisuga 31.12.2009      

Soetusmaksumus 3 471 512 120 264 550 58 406 642 3 957 337 186 100 041 

Akumuleeritud kulum 0 -28 004 229 -17 927 230 -2 111 080 -48 042 539 

Jääkmaksumus 31.12.2009 3 471 512 92 260 321 40 479 412 1 846 257 138 057 502 

Lõpetamata ehitused ja ettemaksed 

põhivara eest 0 40 744 135 082 1 587 177 413 

Kokku materiaalne põhivara 

31.12.2009 3 471 512 92 301 065 40 614 494 1 847 844 138 234 915 

2010. a. toimunud muutused      

Ostud ja parendused 0 42 995 2 790 807 51 821 2 885 623 

Amortisatsioonikulu 0 -4 564 893 -4 828 924 -758 070 -10 151 887 

Müüdud varad jääkväärtuses 0 -176 111 -81 667 0 -257 778 

Mahakantud varad jääkväärtuses 0 -21 027 -14 328 -14 379 -49 734 

Lõpetamata ehituste ja ettemaksete 

muutus 0 556 537 84 577 -1 587 639 527 

Saldo seisuga 31.12.2010      

Soetusmaksumus 3 471 512 119 992 747 60 840 734 3 973 528 188 278 521 

Akumuleeritud kulum 0 -32 451 462 -22 495 434 -2 847 898 -57 794 794 

Jääkmaksumus 31.12.2010 3 471 512 87 541 285 38 345 300 1 125 630 130 483 727 

Lõpetamata ehitused ja ettemaksed 

põhivara eest 0 597 281 219 659 0 816 940 

Kokku materiaalne põhivara 

31.12.2010 3 471 512 88 138 566 38 564 959 1 125 630 131 300 667 

2011. a. toimunud muutused      

Ostud ja parendused 1 461 318 1 677 458 1 836 032 329 688 5 304 496 

Amortisatsioonikulu 0 -4 323 465 -4 967 155 -501 791 -9 792 411 

Müüdud varad jääkväärtuses 0 0 -284 0 -284 

Mahakantud varad jääkväärtuses 0 -20 145 -59 291 -1 608 -81 044 

Lõpetamata ehituste ja ettemaksete 

muutus 0 1 091 176 240 860 66 830 1 398 866 
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Saldo seisuga 31.12.2011      

Soetusmaksumus 4 932 830 121 596 861 62 130 775 4 257 417 192 917 882 

Akumuleeritud kulum 0 -36 721 729 -26 976 173 -3 305 497 -67 003 399 

Jääkmaksumus 31.12.2011 4 932 830 84 875 132 35 154 602  951 919 125 914 483 

Lõpetamata ehitused ja ettemaksed 

põhivara eest 0 1 688 457 460 519 66 830 2 215 806 

Kokku materiaalne põhivara 

31.12.2011 4 932 830 86 563 589 35 615 121 1 018 749 128 130 289 

 

Kontsernil ei ole põhivarasid, mille ehitamine vastaks laenukasutuskulutuste kapitaliseerimist nõudvatele 

tingimustele, mistõttu 2011. aastal kui ka 2010. aastal ei ole laenukasutuse kulutusi kapitaliseeritud. 

 

 

Kapitalirendi tingimustel ostetud 

põhivara (kontsern on rentnik) 

Jääk seisuga 

31.12.2010 

Soetatud Mahakantud Arvestatud 

kulum 

Jääk seisuga 

31.12.2011 

Soetusmaksumus  551 471 37 028 -37 028 0 551 471 

Akumuleeritud kulum -101 957 0 9 565 -64 380 -156 772 

Jääkväärtus 449 514 37 028 -27 463 -64 380 394 699 

 

 

2011. aastal alustati lennukite hooldusangaari ehitust, mille maksumuseks on 10 mln eurot. Ehitus 

lõpetatakse juulis 2012, sellest ka tavapärasest suurem saldo põhivara lõpetamata ehituste ja ettemaksete 

real. (Vt. Lisa 13 ja Lisa 28). 

Hoone kasutamiseks on sõlmitud Air Maintenance Estonia AS-ga kasutusrendileping 30-ks aastaks, lepingu 

ühepoolne ülesütlemine esimese kümne aasta jooksul on seotud lisatingimustega. 

Kasutusrendi tingimustel rendile antud varade jääkväärtus seisuga 31.12.2011 oli 29 459 tuhat eurot 

(31.12.2011: 29 751 tuhat eurot). 

Rendile antud varad kuuluvad kõik põhivaragruppi „Ehitised ja rajatised“. 

Rendile antud varasid kasutatakse osaliselt oma äritegevuses ning osaliselt renditulu saamise eesmärgil. 
 

 

Põhivara soetused lennujaamade ja tütarettevõtte lõikes 2011 2010 

Tallinna Lennujaam 3 589 353 754 837 

Tartu Lennujaam 982 092 1 015 750 

Kuressaare Lennujaam 176 436 763 232 

Kärdla Lennujaam 73 138 257 822 

Pärnu Lennujaam 3 042 0 

Tallinn Airport GH 480 435 93 982 

Ostud ja parendused kokku 5 304 496 2 885 623 
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Regionaalsete lennujaamade põhivara soetusi on finantseeritud ERF fondidest. Põhivaradega seotud 

sihtfinantseerimise kohustuse kohta on avaldatud info Lisa 15. 

 

Jääkväärtusega null kasutuses olevate materiaalsete põhivarade 

soetusmaksumus 31.12.2011 31.12.2010 

Tallinna Lennujaam 10 555 946 8 488 807 

Pärnu Lennujaam 1 363 009 1 254 190 

Tartu Lennujaam 1 020 308 1 000 979 

Kuressaare Lennujaam 793 806 452 307 

Kärdla Lennujaam 357 341 359 749 

Tallinn Airport GH 103 675 41 384 

Jääkväärtusega null kasutuses olevad põhivarad kokku 14 194 085 11 597 416 

 

Lisa 6. Immateriaalne põhivara 

 

TARKVARA 2011 2010 

Soetusmaksumus seisuga 01.01. 1 099 222 1 089 380 

Akumuleeritud kulum seisuga 01.01. -960 411 -665 691 

Kokku immateriaalne põhivara seisuga 01.01. 138 811 423 689 

Immateriaalse põhivara liikumised perioodil   

Investeeringud immateriaalse põhivara soetusse 168 955 9 842 

Arvestatud amortisatsioon -107 640 -294 720 

Lõpetamata ehituste ja ettemaksete ümberklassifitseerimine -45 689 78 100 

Soetusmaksumus seisuga 31.12. 1 268 177 1 099 222 

Akumuleeritud kulum seisuga 31.12. -1 068 051 -960 411 

Jääkmaksumus seisuga 31.12. 200 126 138 811 

Lõpetamata ehitused ja ettemaksed põhivara eest seisuga 31.12. 32 411 78 100 

Kokku immateriaalne põhivara seisuga 31.12. 232 537 216 911 

 

Lisa 7. Kinnisvarainvesteeringud 

 

 2011 2010 

Soetusmaksumus seisuga 01.01. 1 300 645 1 300 645 

Kogunenud kulum seisuga 01.01. -1 275 848 -1 274 192 

Kinnisvarainvesteeringute bilansiline väärtus seisuga 01.01. 24 797 26 453 

Kinnisvarainvesteeringute liikumised perioodis   

Arvestatud amortisatsioon -1 656 -1 656 

Soetusmaksumus seisuga 31.12. 1 300 645 1 300 645 

Kogunenud kulum seisuga 31.12. -1 277 504 -1 275 848 

Kinnisvarainvesteeringute bilansiline jääkväärtus seisuga 31.12. 23 141 24 797 
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Kinnisvarainvesteeringute rendilepingud on lühikese ülesütlemise tähtajaga. Kõik lepingupõhised 

kohustused seoses kinnisvarainvesteeringute arendusega, remondi ja hooldusega lasuvad kontsernil kui 

rendileandjal. Kinnisvarainvesteeringutest saadud renditulu oli 89 587 eurot (2010: 46 783 eurot) ja 

otsesed tegevuskulud 95 026 eurot (2010: 51 960 eurot). 

Lisa 8. Kasutusrent 

 

Renditulud on saadud ruumide, angaaride ja maa rendist (vt Lisa 21). 

Tingimusliku rendina kajastatakse kontsessioone. Teenuste kontsessioonikokkuleppe puhul annab AS 

Tallinna Lennujaam kontsessiooni kehtivuse ajaks kontsessiooni saajale õiguse osutada teenust oma 

territooriumil. Tingimuslik rendimakse sõltub lennujaama territooriumil osutatud teenuste käibest ning 

aasta jooksul lennujaama läbinud reisijate arvust. 

Alates 2010. aastast kehtestati maapealsete käitlusteenuste osutajatele infrastruktuuri 

kasutustingimused, mis reguleerivad lennujaama infrastruktuuri kasutamist ning infrastruktuuri 

kasutamisel osutatud teenuste tasustamist. Saadud tulu kajastab kontsern tingimusliku rendina, tasu 

suurus oleneb osutatud teenuste mahust. 

Renditulu 2011 2010 

Kontsessioonid 2 053 750 1 669 306 

Hooned, rajatised 1 711 774 1 656 334 

Infrastruktuuritasud 128 551 81 972 

Kokku renditulu 3 894 074 3 407 612 

 

 

Järgmiste perioodide renditulu mittekatkestatavatest rendilepingutest5. 2011 2010 

< 1 aasta 1 478 184 1 377 537 

1 - 5 aastat 2 723 625 3 297 926 

> 5 aasta 958 239 1 161 822 

Kokku renditulu 5 160 048 5 837 285 

Toodud andmed kasutusrenditulude kohta sisaldavad nii kinnisvarainvesteeringute kui ka materiaalse 

põhivara renditulu. 

 

Rendikulu 2011 2010 

Sõiduautod 18 913 23 948 

Kokku rendikulu  18 913 23 948 

Järgmiste perioodide kasutusrendimaksed mittekatkestatavatest 

rendilepingutest 2011 2010 

< 1 aasta 18 360 13 230 

1 - 5 aastat 30 418 13 166 

Kokku rendikulu 48 778 26 396 

 

Kõikide mootorsõidukite kasutusrendilepingute alusvaluutaks on euro. Lepingud ei sea piiranguid 

kontserni dividendi- ega finantseerimispoliitikale. Rendile võetud vara ei ole edasi antud allrendile. 

                                                           
5 Siin ei näidata tingimuslikku renti (kontsessiooni), kuna rendimäär ei ole fikseeritud vaid sõltub kliendi käibest, reisijate arvust ning 
tarbijahinnaindeksist. 
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Lisa 9. Varud 

 

 31.12.2011 31.12.2010 

Lennukite jäätõrje materjalid 117 000 103 768 

Kütus 29 871 34 388 

Rajahooldusmaterjalid 16 043 3 898 

Päästeteenistuse kustutusvaht 7 020 2 237 

Toiduained 6 888 5 469 

Turunduse materjalid 977 0 

Varud kokku 177 799 149 760 

Aruandeperioodi jooksul ei ole tehtud varude allahindlusi, samuti ei ole tehtud allahindlusi ka 2010. 

aastal. 

Lisa 10. Nõuded ja ettemaksed 

 

 31.12.2011 31.12.2010 

Nõuded ostjate vastu   

Ostjatelt laekumata arved 2 478 615 2 678 946 

Ebatõenäoliselt laekuvad arved  -125 680 -10 748 

Nõuded ostjate vastu kokku 2 352 935 2 668 198 

Käibemaksu tagasinõue  666 323 434 047 

Nõue sihtfinantseerimise eest 426 554 2 876 

Ettemaksed 298 382 115 257 

Muud nõuded 4 511 682 

Viitlaekumised 1 184 2 107 

Nõuded kokku 3 749 889 3 223 167 

Nõuete ja ettemaksete õiglased väärtused ei erine oluliselt nende bilansilisest maksumusest. Nõuete 

laekumine ja ettemaksete eest saadavate teenuste ja kaupade laekumine ei ole tagatistega kaetud. Kõik 

kontserni nõuded ja ettemaksed on eurodes, vt Lisa 3. 

 

Muutused ebatõenäoliselt laekuvates nõuetes 2011 2010 

Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded perioodi alguses -10 748 -24 180 

Aruandeperioodil ebatõenäoliselt laekuvateks hinnatud nõuded  -126 730 -17 841 

Lootusetuks hinnatud nõuded 1 803 25 370 

Aruandeperioodil laekunud ebatõenäoliseks hinnatud nõuded 9 994 5 903 

Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded perioodi lõpul -125 680 -10 748 
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Lisa 11. Finantsinstrumentide jaotus kategooriate järgi 

 

Finantsvarade kirjed finantsseisundi aruandes 

    

  31.12.2011 31.12.2010 

Raha ja raha ekvivalendid (Lisa 12)  7 893 773 6 620 742 

Nõuded ostjate vastu, saamata põhivara 

sihtfinantseering ja muud nõuded (Lisa 10)  2 784 000 2 671 756 

Kokku finantsvarade kirjed bilansis  10 677 773 9 292 498 

Finantskohustuste kirjed finantsseisundi aruandes 

Seisuga 31.12.2011 

Muud finants-

kohustused 

Finantskohustused 

õiglases väärtuses 

muutusega läbi 

kasumiaruande Kokku 

Võlakohustused (Lisa 13) 22 928 177 0 22 928 177 

Võlad tarnijatele ja muud võlad4 (Lisa 17) 2 747 581 0 2 747 581 

Tuletisinstrumendid (Lisa 16) 0 1 208 529 1 208 529 

Kokku finantskohustuste kirjed bilansis 25 675 758 1 208 529 26 884 287 

Seisuga 31.12.2010    

Võlakohustused (Lisa 13) 29 844 696 0 29 844 696 

Võlad tarnijatele ja muud võlad4 (Lisa 17) 1 276 041 0 1 276 041 

Tuletisinstrumendid (Lisa 15) 0 1 314 922 1 314 922 

Kokku finantskohustuste kirjed bilansis 31 120 737 1 314 922 32 435 659 

 

Lisa 12. Raha ja raha ekvivalendid 

 

 31.12.2011 31.12.2010 

Kassad 79 086 36 063 

Arvelduskontod 4 807 467 409 904 

Üleöödeposiit 3 007 220 6 174 775 

Kokku 7 893 773 6 620 742 
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Lisa 13. Võlakohustused 

 

 31.12.2011 31.12.2010 

Pikaajalised võlakohustused   

Pikaajalised pangalaenud 17 777 778 22 794 538 

Pikaajalised kapitalirendikohustused 0 28 491 

Kokku pikaajalised võlakohustused 17 777 778 22 823 029 

Lühiajalised võlakohustused   

Pikaajaliste pangalaenude tagasimaksed järgmisel perioodil 5 016 761 6 836 320 

Pikaajaliste pangalaenude intressikohustus seisuga 31.12 119 426 98 650 

Kapitalirendikohustuste väljamakse järgmisel perioodil 14 213 86 697 

Kokku lühiajalised võlakohustused 5 150 399 7 021 667 

Kokku võlakohustused 22 928 177 29 844 696 

MUUTUSED VÕLAKOHUSTES 31.12.2011 31.12.2010 

Bilansiline maksumus perioodi algul 29 844 696 36 110 152 

Perioodi jooksul toimunud liikumised:   

Tagasi makstud pikaajalised pangalaenud -6 836 320 -6 152 280 

Tagasi makstud kapitalirendikohustused -100 975 -107 359 

Muutus pikaajaliste laenuintresside kohustuses 20 776 -5 816 

Bilansiline maksumus perioodi lõpul  22 928 177 29 844 696 

 

PIKAAJALISTE PANGALAENUDE PÕHIOSA (NOMINAALVÄÄRTUSES) JA TINGIMUSED 

 

  

Lepingu 

sõlmimine 

Tagasimakse-

tähtaeg Garantii Laenu summa  

EIB 23.10.1997 15.06.2012 

Eesti 

Vabariigi 

garantii 10 000 000 

NORDEA 15.11.2005 20.11.2012 Vt Lisa 13 8 950 349 

Nordic Investment Bank 31.01.2008 5.12.2017 Vt Lisa 13 32 000 000 

 

Kõik võetud laenud on nomineeritud eurodes. AS-i Tallinna Lennujaam poolt sõlmitud laenulepingutes 

Nordea pangaga on kehtestatud piirmäärad kontserni konsolideeritud finantsnäitajatele. Laenusaaja 

omakapitali osakaal kogu bilansimahtu peab olema minimaalselt 32%. AS-i Tallinna Lennujaam omakapital 

seisuga 31.12.2011 oli 46 128 tuhat eurot (2010: 40 565 tuhat eurot), bilansimaht (ilma põhivara 

sihtfinantseeringuta) oli 75 346 tuhat eurot (2010: 74 442 tuhat eurot). Seega moodustab omakapital 

bilansimahust 61% (2010: 55%). Kontsern on olnud seisuga 31.12.2011 ja 31.12.2010 kooskõlas panga 

kehtestatud piirmääradega. 

Juhtkonna hinnangul ei erine laenude õiglane väärtus bilansipäeval oluliselt nende bilansilisest väärtusest. 
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Seisuga 31.12.2011 EIB NORDEA NIB Swedbank KOKKU 

Laenu jääk perioodi alguses 1 500 000 2 292 729 24 888 889 949 240 29 630 858 

Tasutud laenu perioodil -1 000 000 -1 331 524 -3 555 556 -949 240 -6 836 320 

Laenu jääk perioodi lõpus 500 000 961 205 21 333 333 0 22 794 538 

Laenude intressi kohustus 324 2 178 116 923 0 119 426 

Intressimäär 

Perioodi 

keskmine 

1,47% 

6k Euribor 

+0,3% 

6k Euribor 

+0,12% 

6k Euribor 

+2,8%  

 

      

Seisuga 31.12.2010 EIB NORDEA NIB Swedbank KOKKU 

Laenu jääk perioodi alguses 2 500 000 3 624 253 28 444 444 1 214 441 35 783 139 

Tasutud laenu perioodil -1 000 000 -1 331 524 -3 555 556 -265 201 -6 152 280 

Laenu jääk perioodi lõpus 1 500 000 2 292 729 24 888 889 949 240 29 630 858 

Laenude intressi kohustus 723 3 997 93 931 0 98 650 

Intressimäär 

Perioodi 

keskmine 

0,89% 

6k Euribor 

+0,3% 

6k Euribor 

+0,12% 

6k Euribor 

2,8% 

 

 

28.11.2011 sõlmiti uus sihtotstarbeline laenuleping Pohjala Bank plc-ga 10 mln euro saamiseks, mida 

kasutatakse Tallinna lennujaama lennukite hoolduskompleksi projekteerimis- ja ehitustöödeks (vt Lisa 5 ja 

Lisa 28). Laenu tagasimakse periood on 10 aastat ja intressimäär 3k Euribor+marginaal, marginaaliks on 

1% aastas. Esimene laenu väljamakse saadi jaanuaris 2012. 

 

KAPITALIRENDIKOHUSTUS 31.12.2011 31.12.2010 

Rendimaksete võlgnevus perioodi algul 115 188 222 548 

Perioodi jooksul toimunud liikumised:   

Tagasi makstud kapitalirendikohustused -100 975 -107 359 

Rendimaksete võlgnevus perioodi lõpul  14 213 115 188 

   

Rendilepingud ei sea piiranguid kontserni dividendi- ega finantseerimispoliitikale, lepingute lõppedes 

läheb omandiõigus üle kontsernile. 

Kapitalirendile võetud vara ei ole edasi antud allrendile. 

Kapitalirendi kaalutud keskmine intressimäär 2011. aastal: 2,2% (2010: 4,1%) 
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Lisa 14. Laenu tagatis ja panditud vara 

 

Euroopa Investeerimispanga (EIB) laenule, mis võeti reisiterminali rekonstrueerimiseks, andis Eesti 

Vabariik garantii, kõikide AS-i Tallinna Lennujaam kontsern pankade suhtes laenulepingust tulenevate 

rahaliste kohustuste täieliku ja täpse täitmise, sealhulgas kõikide intressimaksete ja muude laenulepingu 

sätete kohaselt laenusaaja poolt Pangale tasumisele kuuluvate summade tasumise kohta. 

31.12.2011 ja 31.12.2010 seisuga on Eesti Vabariigi garantii ainult EIB laenul. 

Nordea panga ja Nordic Investment Bank laenu tagatiseks varasid panditud ei ole, laenuleping näeb ette, 

et AS-i Tallinna Lennujaam kontsern ei tohi ilma panga eelneva kirjaliku nõusolekuta:  

 võõrandada, anda üürile, rendile või muul lepingulisel alusel kolmanda isiku kasutusse anda oma 

vara, kui see väljub igapäevase majandustegevuse raamest; 

 pantida oma vara või koormata seda mistahes muu piiratud asjaõigusega. 

Lisa 15. Sihtfinantseerimine 

 

Tegevuskulude sihtfinantseerimine 2011 2010 

Riigieelarvest määratud sihtotstarbeline toetus6 4 985 109 830 851 

Tartu linnavalitsus 27 523 35 381 

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus 67 425 27 138 

Välisfinantseering 9 124 282 699 

Tegevuskulude sihtfinantseerimine kajastatud tuluna (Lisa 22) 5 089 180 1 176 070 

   

Varade sihtfinantseerimine 

   

Pikaajalised saadud sihtfinantseerimised perioodi alguse seisuga 67 093 832 67 698 951 

Saadud toetused   

Saadud kodumaine sihtfinantseering 4 433 12 552 

Saadud Ühtekuuluvusfondilt (ISPA)  0 69 412 

Saadud Euroopa Regionaalarengu Fondilt (ERF) 1 469 097 2 884 643 

Saadud toetused kokku 1 473 530 2 966 607 

Arvestatud tuludesse   

Kodumaine sihtfinantseerimine -287 708 -291 338 

Ühtekuuluvusfond (ISPA) -2 082 288 -2 082 335 

Euroopa Regionaalarengu Fond (ERF) -1 334 796 -1 082 434 

Arvestatud tulusse kokku (Lisa 22) -3 704 792 -3 456 107 

Sihtfinantseerimisega soetatud varade ja sihtfinantseerimiskohustuse 

mahakandmine   

Saadud Euroopa Regionaalarengu Fondilt (ERF) -857 -115 619 

Saadud toetused kokku -857 -115 619 

Pikaajalised saadud sihtfinantseerimised perioodi lõpu seisuga 64 861 713 67 093 833 

                                                           
6 Toetus on ette nähtud regionaalsete lennujaamade (Kärdla-, Kuressaare-, Tartu- ja Pärnu Lennujaam) käigus hoidmiseks, 2011. aastal lisandus 
riigi poolne toetus pääste- ja julgestustegevusele. 
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Vabariigi Valitsuse 22. märtsi 2004. a määruse nr. 81 „Struktuuritoetuse rakendusasutuste ja 

rakendusüksuste nimetamine ning riigi ja kohaliku omavalitsuse investeeringute meetmete loetelu 

kinnitamine” muudatusega nr 57 18.03.2005. aastast lülitati AS Tallinna Lennujaam rakendusüksuste 

loetellu. Rakendusüksus loodi eesmärgiga tagada Euroopa struktuuritoetuste õiguspärane kasutamine. 

Rakendusüksus asub AS-i Tallinna Lennujaam koosseisus, mis tähendab, et Eesti Vabariigi Majandus- ja 

Kommunikatsiooniministeerium on andnud AS-le Tallinna Lennujaam, kui rakendusüksusele, üle 

sihtfinantseerimise rakendamise juhtimise korraldamise ja elluviimise tagamise. Rakendusüksus tasub 

riigikassasse laekunud ERF-ilt saadud sihtfinantseerimise vahendid tarnijatele otse, mistõttu ei kajastu 

põhivarade soetamiseks saadud sihtfinantseerimine rahavoogude aruandes investeerimise rahavoogudes 

(vt konsolideeritud rahavoogude aruanne „Tasutud immateriaalse ja materiaalse põhivara soetamisel“). 

AS-il Tallinna Lennujaam puudub kontroll rakendusüksuse rahaliste vahendite üle. 

2011. aasta olulisemad ERFi poolt rahastatud soetused: 

 Tartu lennujaama – transformaatorite ja generaatorite alajaam, angaar, elektriline veduk (2tk), 

kahveltõstuk; 

 Kärdla lennujaam – päästekaater; 

 Ruhnu lennuvälja rekonstrueerimine. 

2010. aasta olulisemad ERFi poolt rahastatud soetused: 

 Kärdla lennujaam – rajahooldustehnika, metallidetektor, regendi hoiuruum; 

 Kuressaare lennujaam – lennukite maandumissüsteem (ILS), maatoiteseade, metallidetektor, 

rajahooldustehnika; 

 Tartu lennujaam – lennukite maandumissüsteem (ILS), lennukite kütuse tankurauto, 

valveseadmed, maatoiteseade, rajahooldustehnika. 

 

ERF toetusega soetatud varad soetusmaksumuses 

lennujaamade lõikes 2011 2010 

Kärdla lennujaam 64 926 257 822 

Kuressaare lennujaam 176 056 1 249 645 

Tartu lennujaam 841 448 1 377 177 

Lennujaamad kokku 1 082 429 2 884 643 

 

2011. aastal ja ERF toetusega soetatud varade soetusmaksumus on 100% ERF-i poolt rahastatud (2010. 

aastal ERF toetusega soetatud varade soetusmaksumus on 100% ERF-i poolt rahastatud). 
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Lisa 16. Tuletisinstrumendid 

 

Intressi swap 

1. Ujuva intressimääraga 

Nordea Panga laenu 

intressikulu 

fikseerimiseks (interest-

rate swap): 

2. Ujuva intressimääraga 

Nordic Investment Bank 

laenu intressikulu 

fikseerimiseks (interest-

rate swap): 

3. Ujuva intressimääraga 

Nordic Investment Bank 

laenu intressikulu 

fikseerimiseks 

(cancellable swap): 

Tehing sõlmiti 17.11.2005; 16.03.2007; 30.01.2010 

Alguskuupäev 21.11.2005; 17.09.2007; 16.03.2010 

Lõppkuupäev 20.11.2012; 15.09.2017; 15.09.2017 

Nominaalsumma 8 950 349 euro; 18 000 000 euro; 13 222 222 euro; 

Fikseeritud 

intressimäär 3,04%. 4,015%. 2,395% 

Ujuva intressi 

baasmäär 6k Euribor 6k Euribor 6k Euribor 

 

Muutused intressi swapi osas  

Õiglane väärtus seisuga 31.12.2009  -1 443 044 

Õiglase väärtuse muutus 2010. aastal 128 122 

Õiglane väärtus seisuga 31.12.2010 -1 314 922 

Õiglase väärtuse muutus 2011. aastal 106 392 

Õiglane väärtus seisuga 31.12.2011 -1 208 529 

sh pikaajaline osa -1 199 314 

sh lühiajaline osa -9 215 

 

Lisa 17. Võlad ja ettemaksed 

 

 31.12.2011 31.12.2010 

Võlad tarnijatele   

Võlad põhivara eest 1 636 101 398 766 

Võlad kaupade ja teenuste eest 1 111 480 877 275 

Võlad tarnijatele kokku 2 747 581 1 276 041 

Viitvõlad töötajatele (Lisa 19) 1 471 963 779 148 

Maksuvõlad (Lisa 18) 748 995 609 136 

Ettemaksed toodete ja teenuste eest 108 094 48 572 

Muud viitvõlad 3 936 4 735 

Võlad ja ettemaksed kokku 5 080 568 2 717 633 
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Lisa 18. Maksuvõlad 

 

 31.12.2011 31.12.2010 

Maksuvõlad   

Sotsiaalmaks töötasudelt ja erisoodustustelt 436 788 358 735 

Tulumaks töötasudelt ja erisoodustustelt 237 871 192 419 

Töötuskindlustusmakse 49 673 41 008 

Pensionikindlustus 17 089 9 932 

Aktsiis 6 739 6 653 

Ettevõtte tulumaks 468 352 

Müügimaks 367 38 

Maksuvõlad kokku 748 995 609 136 

 

Lisa 19. Viitvõlad töötajatele 

 

 31.12.2011 31.12.2010 

Viitvõlad   

Preemiareservi kohustus 656 151 19 126 

Arvestatud, kuid väljamaksmata palk 495 043 393 724 

Puhkusetasu kohustus 316 547 365 142 

Muud võlad töötajatele 4 222 1 157 

Viitvõlad kokku 1 471 963 779 148 

 

Lisa 20. Omakapital 

 

Kõik AS Tallinna Lennujaam aktsiad kuuluvad Eesti Vabariigile. Nende valitsejaks ja aktsionäriõiguse 

teostajaks on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, mida esindab aktsionäride üldkoosolekul 

majandus- ja kommunikatsiooniminister. 

 31.12.2011  31.12.2010 

Aktsiakapital  24 360 500 eurot 22 999 182 eurot 

Aktsiate arv 2 436 050 tk 3 598 590 tk 

Aktsiate nimiväärtus 10 eurot 6,3912 eurot 

 

2011. aastal andis Vabariigi Valitsus mitterahalise sissemaksena AS-i Tallinna Lennujaam aktsiakapitali üle 

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisel oleva riigivara, mille kasutusväärtus kokku on 

1 361 310 eurot. 

Kontserni emaettevõtte aktsiakapital seisuga 31.12.2011 koosnes 2 436 050 lihtaktsiast (31.12.2010: 

3 598 590) lihtaktsiast nimiväärtusega 10 eurot. Aktsia nimiväärtus muudeti aktsiakapitali eurodesse 

konverteerimisel, kuni selle ajani oli aktsia nimiväärtus 100 Eesti krooni.  
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Kontserni jaotamata kasum seisuga 31. detsember 2011 moodustas 19 468 015 eurot (31. detsember 

2010: 15 265 862 eurot). Dividendide väljamaksmisel omanikele kaasneb tulumaksukulu 21/79 

netodividendina väljamakstavalt summalt. Seega on bilansipäeva seisuga eksisteerinud jaotamata 

kasumist omanikele võimalik dividendidena välja maksta 15 379 732 eurot (31. detsembril 2010: 

12 060 031 eurot) ning dividendide väljamaksmisega kaasneks dividendide tulumaks summas 

4 088 283 eurot (31. detsembril 2010: 3 205 831 eurot). 

 

Lisa 21. Müügitulu 

 

LENNUNDUSTULU 2011 2010 

Maandumistasud 5 118 528 4 792 016 

Reisijatasud 5 978 199 4 943 780 

Parkimistasud 303 857 268 108 

Julgestustasud7 0 2 062 238 

Starditasud 5 235 6 934 

Navigatsioonitasud 21 623 26 524 

Lennundustulu kokku 11 427 441 12 099 599 

MITTELENNUNDUSTULU   

Reisijate ja lennukite teenindamine 8 003 673 8 046 538 

Renditulud (Lisa 8)    

Kontsessioonid 2 053 750 1 669 306 

Ruumide üür 1 711 774 1 659 821 

Infrastruktuuritasud 128 551 81 972 

Renditulud kokku 3 894 074 3 411 099 

Muud müüdud teenused   

Autode parkimisteenus 1 060 474 915 707 

Üürnikele osutatud teenused 664 784 628 520 

Reklaamiteenus 483 678 366 148 

Lennundusega seotud teenused 367 494 338 208 

Muud osutatud ja vahendatud teenused 186 744 119 441 

Muud müüdud teenused kokku 2 763 175 2 368 024 

Mittelennundustulu kokku 14 660 922 13 825 662 

Müügitulu kokku 26 088 363 25 925 261 

 

                                                           
7 Aalates 01.01.2011 kaotati reisijatele julgestustasu, lennueelse julgestusega seotud kulud kannab riik ning need kajastuvad tegevuskulude 
sihtfinantseerimise all. 
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Lisa 22. Muud äritulud 

 

 2011 2010 

Muud äritulud   

Tegevuskulude sihtfinantseerimine (Lisa 15) 5 089 180 1 176 070 

Tuludesse arvestatud varade sihtfinantseerimine (Lisa 15) 3 705 650 3 571 727 

Muud tulud 245 755 146 073 

Kasum masinate ja seadmete müügist 549 -108 594 

Muud äritulud kokku 9 041 134 4 785 276 

 

Lisa 23. Kaubad, materjal ja teenused 

 

 2011 2010 

Kaubad, materjal ja teenused   

Julgestus, ohutus ja pääste 2 544 988 2 176 467 

Kommunaalkulud 2 166 779 2 001 573 

Reisijate ja õhusõidukite teenindamise kulud 1 664 708 1 331 093 

Sõidukite majandamise kulud 1 270 814 1 341 137 

Hoonete ja rajatiste hooldus 823 788 600 929 

Lennuradade hooldus 454 427 350 772 

Info ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 375 441 631 486 

Kaubad, materjal ja teenused kokku  9 300 946 8 433 456 

 

Lisa 24. Mitmesugused tegevuskulud 

 

 2011 2010 

Tegevuskulud   

Turundus ja avalikud suhted 350 125 277 981 

Koolituskulud 208 985 223 772 

Administreerimiskulud 182 543 320 729 

Eri- ja vormiriietused 133 992 61 106 

Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest  116 735 11 938 

Töölähetused 75 112 57 858 

Tegevuskulud kokku 1 067 493 953 385 

 



AS Tallinna Lennujaam  2011. a. konsolideeritud majandusaasta aruanne 

 54 

Lisa 25. Tööjõukulud 

 

 2011 2010 

Tööjõukulud   

Töötasud, tulemustasud, puhkusetasud ja preemiad 6 535 438 5 597 820 

keskmine töötasu kuus 1 062 956 

Hüvitised ja toetused 52 360 32 944 

Muud koosseisuvälised töötasud 83 945 53 506 

Tööjõukulu klassifitseeritud erisoodustusena 46 478 29 260 

Tööjõukuludelt arvestatud maksud 2 334 770 1 977 008 

Töötajatega seotud viitvõlad 656 151 19 126 

Tööjõukulud kokku 9 709 142 7 709 664 

 

Töötajate arv 2011 2010 

Töötajate arv perioodi algul 502 477 

Töötajate arv perioodi lõpul 531 502 

Keskmine töötajate arv 513 488 

 

Lisa 26. Muud ärikulud 

 2011 2010 

Muud ärikulud   

Riigilõivud 21 208 31 138 

Liikmemaksud 15 048 12 159 

Sponsorlus 10 191 8 948 

Maksud 6 027 14 341 

Muud kulud 1 214 26 584 

Valuuta kursivahed (v. a. finantstulud ja -kulud) 481 4 645 

Kahjutasud, viivised, trahvid 271 27 500 

Muud ärikulud kokku 54 440 125 315 

 

Lisa 27. Finantstulud ja -kulud 

 

 2011 2010 

Intressitulud deposiitidelt 25 236 18 079 

Derivatiivi õiglase väärtuse muutus (Lisa 16) 106 392 128 122 

Intressikulu derivatiividega kaetud laenudelt  -517 270 -713 163 

Intressikulu ujuva intressimääraga laenudelt  -424 827 -411 850 

Kapitalirendi intressikulu -1 998 -6 052 

Valuutakursi kasumid, kahjumid -98 4 668 

Muud finantstulud, -kulud 1 -1 032 

Finantstulud ja -kulud kokku -812 564 -981 227 
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Lisa 28. Tingimuslikud ning siduvad tulevikukohustused 

 

Potentsiaalsed maksurevisjonist tulenevad kohustused 

Maksuhaldur ei ole algatanud ega läbi viinud kontserni ettevõtete maksurevisjoni ega üksikjuhtumi 

kontrolli üheski kontserniettevõttes. Maksuhalduril on õigus kontrollida kontserni ettevõtete 

maksuarvestust kuni 6 aasta jooksul maksudeklaratsiooni esitamise tähtajast ning vigade tuvastamisel 

määrata täiendav maksusumma, intressid ning trahv. Juhtkonna hinnangul ei esine asjaolusid, mille 

tulemusena võiks maksuhaldur määrata kontsernile olulise täiendava maksusumma. 

 

Ehituslepingutest tulenevad siduvad tulevikukohustused 

Seisuga 31.12.2011 oli kontsernil põhivara ehitamiseks sõlmitud lepingutest tulenevaid kohustusi 10 mln 

eurot (vt Lisa 5 ja Lisa 13). 

 

Lisa 29. Tehingud seotud osapooltega 

 

AS-i Tallinna Lennujaam aktsiad kuuluvad 100% Eesti Vabariigile. Kontserni aruande koostamisel on loetud 

seotud osapoolteks emaettevõtte juhatuse ja nõukogu liikmeid ning muud ettevõtted, kelle üle nimetatud 

isikutel on oluline mõju. 

Samuti on loetud seotud osapoolteks kõik ettevõtted, kus riigil on kontroll või valitsev mõju. Kontserni 

juhatus peab oluliseks avalikustada tehingud lennundusettevõtetega, kus riik omab valitsevat mõju. 

Sellistele ettevõtetele osutati teenuseid 2011. aastal 5 636 029 euro eest (2010: 6 430 087 eurot). Ostetud 

teenuste mahud on ebaolulised. 

Juhatus ja nõukogu 

Nõukogu ja juhatuse töötasu koos sotsiaalmaksudega moodustas 2011. aastal 352 210 eurot (2010: 301 

216 eurot). 

AS Tallinna Lennujaam on andnud juhatuse liikmete käsutusse ametiautod, teenistusleping ei näe ette 

lahkumishüvitiste maksmist. 

Tehingud seotud osapooltega on teostatud turuhindades ning nõuetes seotud osapooltega ei ole tehtud 

allahindlusi. 

 

Lisa 30. Bilansipäevajärgsed sündmused 

 

Riigivaraseaduse § 77 lõike 1 alusel kinnitas Vabariigi Valitsus Riigi äriühingute poolt makstavate 

dividendide summad aastaks 2011. Selle korralduse alusel ei tule AS Tallinna Lennujaamal dividende 

maksta. 
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Lisa 31. Finantsinformatsioon emaettevõtte kohta 

Konsolideerimata finantsseisundi aruanne 

 

VARAD 31.12.2011 31.12.2010 

Põhivara   

Pikaajalised finantsinvesteeringud 1 027 586 1 027 579 

Materiaalne põhivara 126 159 492 129 356 706 

Immateriaalne põhivara 205 877 178 395 

Kinnisvarainvesteeringud 23 141 24 797 

Põhivara kokku 127 416 096 130 587 477 

Käibevara   

Varud 60 799 45 992 

Nõuded ja ettemaksed  2 854 544 1 888 707 

Raha  4 876 441 4 090 271 

Käibevara kokku 7 791 784 6 024 970 

VARAD KOKKU 135 207 880 136 612 447 

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL 31.12.2011 31.12.2010 

OMAKAPITAL   

Aktsiakapital 24 360 500 22 999 182 

Kohustuslik reservkapital 2 299 918 2 299 918 

Ülekurss 8 0 

Jaotamata kasum 15 311 486 11 866 389 

OMAKAPITAL KOKKU 41 971 912 37 165 488 

KOHUSTUSED   

Pikaajalised kohustused   

Võlakohustused 17 777 778 22 808 751 

Muud võlad 64 861 713 67 093 833 

Tuletisinstrumendid 9 215 1 314 922 

Kokku pikaajalised kohustused 82 648 706 91 217 506 

Lühiajalised kohustused   

Võlakohustused 5 150 399 6 019 314 

Võlad ja ettemaksed 4 237 549 2 210 139 

Tuletisinstrumendid 1 199 314 0 

Kokku lühiajalised kohustused 10 587 262 8 229 453 

KOHUSTUSED KOKKU 93 235 968 99 446 959 

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 135 207 880 136 612 447 
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Konsolideerimata koondkasumiaruanne 

 

 2011 2010 

Müügitulu 19 719 986 19 365 432 

Muud äritulud 8 991 888 4 780 361 

Kaubad, toore, materjal ja teenused -7 413 769 -6 919 165 

Mitmesugused tegevuskulud  -852 325 -872 826 

Tööjõukulud -6 629 557 -5 365 801 

Põhivara kulum ja väärtuse langus -9 512 297 -10 056 006 

Muud ärikulud -51 953 -98 155 

ÄRIKASUM 4 251 973 833 839 

Finantstulud ja - kulud -806 868 -941 180 

   

Aruandeaasta puhaskasum 3 445 105 -107 341 

MAJANDUSAASTA KOONDKASUM 3 445 105 -107 341 
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Konsolideerimata rahavoogude aruanne 

 
 

 2011 2010 

PÕHITEGEVUSE RAHAVOOD   

Laekumised klientidelt 22 397 538 21 991 680 

Tarnijatele ja töötajatele tasutud -17 115 911 -13 994 193 

Saadud intressitulu 25 238 16 767 

Makstud intressid -937 738 -1 091 899 

Saadud sihtfinantseerimine riigi eelarvest 4 985 109 830 851 

Saadud muu tegevuskulude sihtfinantseerimine 48 692 264 897 

PÕHITEGEVUSE RAHAVOOD KOKKU 9 402 927 8 018 103 

RAHAVOOD INVESTEERIMISEST    

Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel -2 696 086 -358 380 

Laekunud materiaalse põhivara müügist 0 178 830 

Laekunud põhivara sihtfinantseerimine 0 55 700 

RAHAVOOD INVESTEERIMISEST KOKKU -2 696 086 -123 850 

RAHAVOOD FINANTSEERIMISEST   

Saadud laenu tagasimaksed -5 887 080 -5 887 080 

Tagasimakstud kapitalirendi kohustused -33 585 -32 855 

Tütarettevõtte aktsiate soetus -7 0 

RAHAVOOD FINANTSEERIMISEST KOKKU -5 920 672 -5 919 934 

PUHAS RAHAVOOG 786 170 1 974 318 

Raha ja raha ekvivalendid perioodi algul 4 090 271 2 115 953 

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpul 4 876 441 4 090 271 

Raha ja raha ekvivalentide muutus 786 170 1 974 318 
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Konsolideerimata omakapitali muutuste aruanne 

 

  Aktsiakapital Ülekurss 

Kohustuslik 

reservkapital 

Jaotamata 

kasum Kokku 

Saldo seisuga 31.12.2009 22 999 182 0 2 299 918 11 973 730 37 272 829 

2010. a puhaskasum 0 0 0 -107 341 -107 341 

Saldo seisuga 31.12.2010 22 999 182 0 2 299 918 11 866 389 37 165 488 

Aktsiakapitali suurendamine 
mitterahalise sissemakse teel 

1 361 310 0 0 0 1 361 310 

Aktsiakapitali suurendamine 

fondiemissiooni teel 
8 0 0 -8 0 

Ülekurss 0 8 0 0 8 

2011. a. puhaskasum 0 0 0 3 445 105 3 445 105 

Saldo seisuga 31.12.2011 24 360 500 8 2 299 918 15 311 486 41 971 912 

 

 

AS Tallinna Lennujaam (emaettevõte) korrigeeritud omakapitali aruanne 

 

 2011 2010 

Emaettevõtte konsolideerimata omakapital 41 971 911 37 165 488 

Tütarettevõte bilansiline väärtus emaettevõtte konsolideerimata 
bilansis (miinus) -1 027 586 -1 027 579 

Tütarettevõtte väärtus arvestatuna kapitaliosaluse meetodil (pluss) 5 184 115 4 427 052 

Kokku 46 128 441 40 564 961 
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SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE 
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AS Tallinna Lennujaama müügitulu vastavalt EMTAK 2008-le 

 

EMTAK kood 2011 2010 

35131 Elektrienergia jaotus 442 983 389 753 

52231 Lennuväljade ja lennujaama reisiterminalide töö 17 600 378 17 480 731 

52239 Muud õhutransporti teenindavad tegevused  8 003 673 8 046 538 

85599 Muud mujal liigitamata koolitus 41 329 8 238 

 


