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Tegevusaruanne

Uldine informatsioon

Elektriraudtee AS asutati iseseisva ariilhinguna 23. detsembril 1998. aastal AS Eesti Raudtee
jagunemise teel. Jagunemine toimus vastavalt Vabariigi Valitsuse poolt kinnitatud AS Eesti
Raudtee iimberkorraldamis- ja erastamiskavale. Elektriraudtee AS iseseisev majandustegevus
algas 1. jaanuarist 1999. Ettevotte loomisel kuulusid koik aktsiad ASHe Eesti Raudtee.
15. novembrist 2000 anti 100% Elektriraudtee AS aktsiad tile Eesti Vabariigile, mida esindab
tiinane Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.

Elektriraudtee AS pohitegevusalaks on reisijateveo korraldamine elektrirongidega Tallinnas ja
Harjumaal. 2006. aasta 10. miirtsil sOimiti Eesti Vabariigi, keda esindab Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeerium, ja Elektriraudtee ASi vahel "Raudtee reisijateveo avaliku
teenindamise leping", mille kohaselt on Elektriraudtee ASil elektrifitseeritud liinivorkude
ulatuses ainuoigus elektrirongidega avaliku liiniveoteenuse osutamiseks kuni aastani 2015.

Reisijateveo avaliku teenindamise lepingu lisa 2 kohaselt tellis riik Elektriraudtee ASiit
2007. aastal reisiveoteenust 1,26 min rongkilomeetrit (2006. aastal 1,2 min rongkilomeetrit,
suurenemine seega ca 5%), mille maksumuseks oli arvestuslikult 69,28 kroonilkilomeeter
(2006. aasta riigitellimuses 64,08 krooni/kilomeeter) riik finantseerib rongkilomeetrit 35,48
krooni ulatuses (2006. aasta tellimuse jargi oli finantseerimine 36,73 krooni kilomeeter), mis
moodustab 51,21% rongkilomeetri maksumusest (2005. aastal 57,3%).

Elektriraudtee AS opereeris aastal kuuelliinil:
• Tallinn - Aegviidu - Tallinn,
• Tallinn - Riisipere - Tallinn,
• Tallinn - Paldiski - Tallinn,
• Tallinn - Klooga-Rand - Tallinn,
• Tallinn - Keila - Tallinn,
• Tallinn - Paiisktila - Tallinn.

elektrifitseeritud raudteevorgus kogupikkusega 131,6 kilomeetrit.

Turundustegevus

2007. aastal tehti elektrirongidega kokku 3,34 miljonit relSl, mis on 2,4% rohkem kui
2006. aastal. Tegemist oli viimase viie aasta korgeima reisijate arvuga.
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Viimaste aastate tousu taga on kindlasti eesmargiparane tegevus teenusekvaliteedi tostmisel:
koigi rongide sisustus on renoveeritud, rongid on sisustatud osaliselt pehmete istmetega,
rongidesse on paigaldatud elektrooniline teavitusslisteem, koikides rongides saab kasutada
tasuta WiFi't. Suurt tiihelepanu on ettevote pooranud ka klienditeeninduse tasemele ning
rongide puhtusele. Samuti vOib reisijate arvu kasvu pohjuseks pidada kindlaid viiljumisaegu,
mida Elektriraudtee piiiiab aastast aastasse hoida stabiilsena. Ohistransporti kasutades eeldab ja
loodab inimene, et tema jaoks sobilik ja haIjumusparane valjumisaeg ei muutu.
2007. aastal mojutas reisijate arvu kasvu ka Keila-Tallinn liinile lisatud kiirrong, mis pakub
Keila ja Saue elanikele kiireimat transpordiUhendust Tallinna kesklinnaga.
Piletitulu oli aastal kokku 30,2 miljonit krooni, mis on 10,3% enam kui 2006. aastal. Keskmine
reisi hind 2007. aastal oli ca 9,04 krooni.
01. maist 2007 tousid nii iiksikpiletite kui 30-paeva kaartide hinnad.
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2007. aastal viidi l1ibi kohn reisijaloendust - jaanuaris, mais ning juulis. Detsembris toimus
klienditeenindajate audit, kus hinnati klienditeenindajate tood rongis.
2007. aasta suvel viis Elektriraudtee AS liibi matkakampaania, kus neljal pUhapaeval juulis ja
augustis Pak~~~?tele voimalust minna elektrirongiga tasuta matkama. Hinnanguliselt oli
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igal matkal ca 500 osalejat. Esmakordselt korraldas Elektriraudtee ka kevadel matku Tallinna
kooliopilastele. Kokku kais matkadel ca 500 opilast kuuest erinevast Tallinna koolist.
Samuti toimus juba traditsiooniliseks muutunud "Presidendi suusamatk 200T'. Kogu talve said
Aegviidu liinil koik suuskadega reisijad soita sooduspiletiga.

Veeremitegevus

Elektriraudtee AS veeremipargis oli 2007. aasta IOpuks 52 vagunit. Aastajooksullabisid rongid
1,256 mIn rongkilomeetrit, mis on 4,87% rohkem kui 2006. aastal.
Plaanitud oli 2007. aastal teenindada 1 258693 rongkilomeetrit, kuid tegelikult soideti
1 255 926, so 2 767 km viihem. Viihemsoidetud rong-km pohjusteks olid:

• EVR poolt teostatavate infrastruktuuri remontide tottu arajiiiinud rongid (Tallinn-
Aegviidu ja Keila - Riisipere liinil) ja Ulemiste iilesoidu ehitus.

• Juuni algul viivitus Keila kiirrongi kaikulaskmisel muunduri probleemide tOttu.
• Septembrikuus toimunud avarii tottu Klooga - Paldiski loigularajaanud rongid.
• Oktoobris aken Vasalemma - Riisipere ja Keila - Riisipere lOigul.
• Novembris aknad Keila - Riisipere ja Raasiku - Aegviidu loigul.

Brutotonn-km suurenesid 2007. aastal vorreldes 2006. aastaga 6%. Brutotonn-km suurenemise
pohjuseks on iihe rongi lisandumine alates juuni kuust (Keila kiirrong). Seoses reisijate arvu
kasvuga Keila - Tallinn liinil panime alates 29. maist kaiku Keila - Tallinn - Keila kiirrongi.

Elektrirongide keskmineliinitookindlus [100%-(rikete arv liinil - koikide soidetud rongiliinide
arvuga*100)] ulatus 94,62%, mis on parem tulemus kui 2006. aastal (90,09%). Pohiline osa
liinitoo hiiiretest on infrastruktuurist tulenevad hilinemised. 2007. aastal hilinesid elektrirongid
kokku 179 tundi, millest infrastruktuuri p6hjustel, so AS Eesti Raudteest tingitud pohjustel,
hilinemisi oli 150 tundi (84% koigist hilinemistest).

Elektrirongide hilinemiste arv pohjustajate kaupa
2007.a.
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Elektrirongide liinitoo kindluse %vordlus aastatel
2006 ja 2007 (koikidest pohjustest Uihtuv)
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Elektrirongi tehniline t06kindius
Elektrirongi valjavahetamised liinilt tehniliste rikete t5ttu 2007. aastal v5rrelduna 2006. aasta
sarna perioodiga.

Elektrirongide valjavahetamised liinilt tehniliste
rikete voi vandalismi tottu
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Elektrirongide viiljavahetamine liinilt rikke v5i vandalismi t5ttu toimus 2007. aastal
summaarselt 74 korral, mis on peaaegu sarnal tasemel 2006. aastaga (2006.aastal 77 vahetust).
2006. aastal oli probleemne aasta algus ja 2007. aastal - aasta l5pp. Tehnilised rikked liinil on
peamiselt p5hjustatud elektrisiisteemidest, seega v5ib oletada, et m5ju on avaldanud suur
niiskus ja temperatuuri kiire muutumine - tekib hiirmatis ja kondensaat.

6

Elektrirongide tehniliste rikete peamiseks p5hjuseks on probleemid elektriseadmetes, kuna
skeemid ja skeemi komponendid on arnortiseerunud ning konstruktsiooniliselt ebakindlad
(projekteeritud 40 aastat tagasi). Vooluv5tturi k5iki rikkeid ei saa otseselt riketeks nimetada,
kuna vahetuse p5hjuseks on ka loomulik kulumine, kuid vahetus toimub hooldusviilisel ajal.
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InterjOiiri rikete osas on pohiliseks teguriks vandaalitsemine: aknaklaaside lohkumine ja
vagunikere rikkumine varviga.

Vagunite hooldused ja remondid
Hooldused on toimunud plaaniparaselt ja kokku on teostatud 2007. aasta jooksul 1393 hooldust
ja hooldustevaheline rongi llibijooks keskmiselt oli 3722 km. 2006. aasta sarna perioodil
hooldati 1354 rongi ja hooldustevaheline rongi llibijooks keskmiselt oli 3591 km.
Hoolduste arvu suurenemine vorreldes 2006. aastaga on pohjustatud rongide arvu
suurenemisest (Keila kiirrong).
2007. aastajooksul on remonditud vaguneid vastavalt remondimahtudele alljlirgnevalt:
R4 -13 vagunit (aastaplaan 15 vagunit)
R5 -7 vagunit (aastaplaan 7 vagunit)
R6 -7 vagunit, millest 3 hanke korras (aastaplaan 8 vagunit).
Kahe haakevaguni remonti ei olnud 2007. aastal mottekas teha, kuna nende remondivahelised
llibijooksud ei saanud tills. Augustikuus toimus Paldiski illesoidul meie rongiga avarii, mille
pohjustas veoautojuht. Avarii tulemusena on vaja teostada kahe vaguni 2108 ja 3108
avariiremont. Uhe vaguni kapitaalremondi R6 IOpetamine Iiikkus 2008. aastasse, kuna avarii
likvideerimistOOd takistasid plaaniliste remontide llibiviimist.
Avariiremondi llibiviimiseks kiisiti hinnapakkumisi Uhinenud Depood-lt, Skinest Rail-ilt ja
RVR-lt. RVR loobus pakkumise esitarnisest, pohjendades tehase voimsuse puudumisega.
Pakkumiste tulemusena osutus soodsaimaks Skinest Rail pakkumine. Avariiremont teostatakse
Daugavpilsi Vaguniremonditehases kahe kuu (veebruar-marts 2008. aasta) jooksul.
Riigihanke korras remonditi 2007. aastal kolm vagunit 2104,3104 ja 3152 remondimahus R6.
Hanke voitis AS Skinest Rail ja vagunid remonditi Daugavpilsi Vaguniremonditehases.

Infrastruktuuri kasutustasu
Infrastruktuuri kasutustasu hakkas tousma alates 2007. aasta maikuust ja joudis haripunkti
augustikuus, kus tasu kahekordistus. Kuu keskmiseks kasutustasuks oli planeeritud
625 000 krooni, kuid augusti kuutasu oli I 219 000 krooni , s.o kahekordne.

---- ~ ----
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Haldustegevus

Suurerna tOiina teostati 2007. aastal depoo suure tsehhi porandate renoveenmme, mille
maksumus kokku oli 2,8 min krooni. Sarnuti alustati 2007. aastal depoo elektrivorgu ja kilpide
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renoveerimise projektiga, mille kulud 2007. aastal olid kokku 78000. 2008. aastal valmib
elektritiitlde projekt ning on kavandatud depoo elektrisusteemide renoveerimine.

Personalitegevus

Personaliteenistuse 2007. aasta ilheks prioriteediks oli personaliotsing, eelkoige elektrirongijuhi
abi ja klienditeenindaja ametikohtadele. Jiitkati koostoOd Kopli Ametikooliga leidmaks
ettevotte veeremihooldetalitusse praktikale remondilukkseppi ja elektrikke, et neile sobivuse
korral tulevikus tookohta pakkuda.

Personaliteenistus osales rongides liibi viidud mystery shoping'ute korraldamises. Valiti uued
tOokeskkonnavolinikud, miiiirati uus tookeskkonnaspetsialist ja tegutses tMkeskkonnanoukogu.
Miirtsis viidi liibi tootajate usaldusisiku valimised.

Aasta jooksul varustati erinevate ametikohtade tOotajaid uute tooriiete ja -jalatsitega. Mais
uuendati toosisekorraeeskirjad, mis kinnitati Tooinspektsioonis. Miirtsis 2007 toimus
personalialase dokumentatsiooni kontroll Tooinspektsiooni esindaja pooit. Aasta jooksul
toimus 6 tooonnetust (2 rasket, 4 kerget).

Oktoobris 2007 asendas Elektriraudtee AS senise excelil p6hineva elektroonilise
dokumentihaldussusteemi dokumendihaldusprogrammiga Amphora. Seoses sellega viihenes
oluliseit paberkandjal olevate koopiate arv ja lilhenes kooskOiastuste aeg.

Juunis toimus ettevotte suvepiiev Piirnu joel kanuutades ning detsembris joulufuitus Scotland
Yard'is. Elektriraudtee AS-i voistkond osales ka Relsirallil.

2007. aasta toojoukulud kokku olid 34,1 miljonit krooni, mis on 24,9% rohkem kui 2006.
aastal. 2008. aasta tooj6ukulude eelarve on 39,0 miljonit krooni.

Ettevotte juhatuse tootasud moodustasid majandusaastal 1,6 min krooni, mis on 22% rohkem
kui 2006. aastal. N6ukogu liikmete tootasu moodustas 0,3 min krooni, jiiiides eelmise aastaga
samale tasemele. Juhatuse esimehele makstakse lepingu 16petamise korral hUvitisena nelja kuu
palk, juhatuse liikmetele - kolme kuu palk. Noukogu liikmetele tagasikutsumisel hUvitist ei
maksta.

Tootajate koolitusse investeeriti 2007. aastal kokku 154,1 tuhat krooni (2006. aastall24,3 tuhat
krooni, 2008. aasta eelarve on 200,0 tuhat krooni).

Andmed tootajate liikumise kohta 2007. aastal:
I. Tootajate arv seisuga 01.01.2007 -157 s.h 21apsehoolduspuhkusel (+ 2Iiikmelinejuhatus).
2. Tootajate arv seisuga 3L12.2007 - 174 s.h 3 lapsehoolduspuhkusel (+ 3 liikmeline juhatus).
3. Toojou liikumine ajavahemikul 01.01.2007-3L12.2007:

Lopetati 54 toolepingut (tootaja algatusel - 39; tooandja algatusel - 9 (neist 2 
koondamine, 4 - katseaja ebarahuldavad tulemused, 3 - tookohustuste rikkumine); poolte
kokkuleppel- 1; tiihtaja moodumine - 5).
Solmiti 74 toolepingut.

Solmiti kolmepoolne kollektiivleping Eesti Vedurimeeste Kutseliidu ja Elektriraudtee
Ametiilhinguga (kehtib kuni 3L12.2008). Tooseisakuid 2007. aastajooksul ei toimunud.
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Kvaliteedijuhtimise tegevus

2007. aastal jatkati ettevottes protsessijuhtimise arendamist, pidevalt analiiilsiti ja tapsustati
protsesside toimimist ja t05tajate tegutsemist oma tegevusahelates. Rutiinselt jiilgiti ettevotte
reisiteenuse komponentide kvaliteeditasemeid ning sise- ja valisklientidelt saadavat tagasisidet.
Viidi labi regulaarseid kvaliteedikoosolekuid, tehti auditeid ja operatiivkontrolle, korrigeerivaid
ja parendustegevusi.

Ettevotte protsessidele 2007. aastaks kehtestatud mo5dikud ja saavutatud eesmiirgid vaadati
iile, nende pohjal fikseeriti eesmargid jiirgmiseks aastaks. Alustati keskkonnajuhtimissiisteemi
juurutamist vastavalt standardi ISO 14001:2004 nouetele ning ettevalmistusi ohutusjuhtimise
siisteemi rakendamiseks. Jiitkati dokumendihaldussiisteemi arendamist. Aasta lopus tegi
ettevotte juhatus kvaliteedijuhtimissiisteemi juhtkonnapoolse iilevaatuse.

Ettevotte sertifitseeritud kvaliteedijuhtimissiisteemi auditeeris 2007. aasta novembris korralisel
jarelvalveauditil AS Metrosert. larelevalveauditi tulemuste pohjal taidab Elektriraudtee AS'i
kvaliteedijuhtimissiisteem jatkuvalt standardi ISO 9001 :2000 noudeid, seega voib ettevote
jatkata kvaliteedijuhtimissiisteemi sertifikaadi kasutamist ning on jatkuvalt registreeritud AS'i
Metrosert kvaliteedijuhtimissiisteemi sertifikaati omavate ettevotete registris.

Sujuva ja jliJjepideva ettevottesisese kontrolli tagamiseks protsesside kvaliteedijuhtimis
siisteemi n5uetele vastavuse osas ja silmas pidades sama vajadust seoses
keskkonnajuhtimissiisteemi juurutamisega, koolitas ettevote oma t05tajatest siseaudiitoreid.
2007. aasta lopu seisuga on Elektriraudtee AS-s kaheksa Lloyd's Register Quality Assuarence
Ltd. poolt labiviidud "Integreeritud kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimise siisteemide
siseaudiitorite koolituse" sertifikaati omavat siseaudiitorit.

Finantstegevus

2007. aasta I poolaastal auditeeriti Elektriraudtee AS 2006. aasta majandustulemused ning
audiitor BDO Eesti AS kinnitas majandusaasta aruande miirkusteta. Martsis kiitsid aruande
heaks ka ettevotte n5ukogu ning iildkoosolek. Omanik otsustas dividende puhaskasumist mitte
valja kuulutada.
Ettevotte iiritulud olid 2007. aastal 86,7 miljonit krooni (2006. aastal 80,8 miljonit krooni, kasv
7,3%). Riiklik toetus tegevuskulude katteks oli 45 miljonit krooni (2006. aastal 44 miljonit),
mis moodustas 51,9% ettev5tte iirituludest (2006. aastal 54,4% ). Arikulud ulatusid 90,8
miljoni kroonini (2006. aastal 74,7), mis oli 22,0% rohkem kui 2006. aastal.
Elektriraudtee suurim kuluartikkel on tMjoukulu, mis 2007. aastal oli 34,1 min krooni,
moodustades k5igist iirikuludest 38% (2006. aastal 27,7 min krooni, kasv 23%), jargneb kulu
infrastruktuuri kasutamiseks, mis 2007. aastal oli 19,2 min krooni ja moodustas 21 %
arikuludest (2006. aastal 14,8 min krooni, kasv 29,4%) ja p5hivara kulum 16,4 min krooni
18%-ga (2006. aasta112,2 min krooni kasv 34%).

h
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llIMATERJAL

2007
aasta kulude struktuur

B ENERGIA JA KOTUS

B VEEREMJ HOOLDUS JA REMJNT

B KINNISVARA JA SEADMETE
HOOLDUS

BINFRASTRUKTUUR

BTURUNDUS

B MUUD TEENUSED JA
TOOTAJATEGA SEOTUD KULUD

B MUUD KULUD,
ARI- JA FINANTSKULUD

B TOOJ6uKULUD

B P6HI VARA KULUMJA j'
VAARTUSE LANGUS ~ _

Investeeringute kogumaht 2007. aastal oli 41,4 miljonit krooni (2006, a-I 28,8), mis on 43,8%
rohkem kui 2006, aastaL Pohivara sihtfinantseerimiseks riigieelarvest saadi 8 min krooni
(2006. aastal 5 min krooni), mis moodustas investeeringute kogumahust 19,3%, Terve
rongikoosseisu ostu finantseerimiseks voeti laenu 20 min krooni 5 aastase maksetiihtajaga,
2007, aasta kahjumiks kujunes 4,3 miljonit krooni (eelarvestatud 5,1 min krooni),
Elektriraudtee AS bilansimaht oli 31. detsembri 2007. aasta seisuga 122,7 miljonit krooni, mis
on 18,9 min suurem kui aasta varem.

Suhtarvud
EBITDA
EBITDA marginaal
Arirentaablus
Puhasrentaablus
Omakapitali suhtarv

2007
12281 055

14,2%
-4,72%
-5,05%
35,0%

2006
18412 157

22,8%
7,7%
8,3%

41,4%

2005
21 075522

26,9%
12,6%
12,9%
37,8%
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Suhtarvude valemid
o EBITDA = kasum enne finants-, maksu- ning p<lhivara kulumi- ja vlillrtuse languse kulusid
o Arikasum = kasum enne finants- ja maksukulusid
o Puhaskasum ~ aruandeperioodi puhaskasum enne vahemusosalust
o EBITDA marginaal = EBITDA I Aritulud
o Arlrentaablus ~ Arlkasum I Aritulud
o Pubasrentaablus = Pubaskasum I Aritulud
o Omakapitali suhtarv ~ Omakapitall Varad kokku

Alates 2005. aastast tuleb 100% riigiettevottel Elektriraudtee AS lisaks tavaplirasele iiriiihingu
aruandlusele esitada ka riigiraamatupidamise saldoandmikku. 2007. aastal on jiitkunud too riigi
raamatupidamiseiildeeskiJjale vastava objektide siisteemi raamatupidamisprogrammis
kasutamise tohustamiseks.

Elektriraudtee AS tegevusriskid on maandatud vastutuskindlustusega 30 min krooni ulatuses.

~



ElekJriraudtee AS
Majandusaasta aruanne 2007

Arendustegevus

2007. aastal valmistasime ette olemasoleva veeremi valjavahetamist Euroopa
Dhtekuuluvusfondi vahendite toe!. Vabariigi Valitsuses on kinnitamisel (tlihtaeg pikendatud
kuni 31.03.2008) transpordi infrastruktuuri arendamise kava, kus on Elektriraudteele Euroopa
Dhtekuuluvusfondi toel veeremi soetamiseks vahendid planeeritud. Oleme alustanud Euroopa
Dhtekuuluvusfondile taotlusdokumendi koostamist. Kavandasime rongide ostu vajadust
pohjendavate sisuliste analtiiiside ja uuringute labiviimist 2008. aasta maiks ja
investeeringuprojekti taotluse esitamist juunis 2008. Projekti tlihtajas piisimine on ettevot!e jaoks
kriitilise tlihtsusega, sest 2011. aastal lliheb mahakandmisele 1 rong, mille eluiga saab pikendada
vaid Raudteeinspektsiooni eriloal ja tliiendavate kulutustega.

Transpordi infrastruktuuri arendamise kavas planeeritakse vahendeid ka reisijate
ooteplatvormide ning kontaktvorgu renoveerimiseks.

Voimaldamaks reisijatele mugavamat elektrirongiteenust, valmistasime 2007. aastal ette ja
rajame 2008. aastal ERDF vahendite toel Tallinnasse ja Harjumaale 3 uut elektrirongide
peatuskohta.

2007. aastal alustasime projektiga "rongi tihemehe juhtimine". 2007. aasta detsembris andis
Raudteeinspektsioon loa alustada projektiga katseliselt iihel rongil (Keila kiirrong). 2008. aasta
alguses paigaldame rongile vastavad seadmed. Kui katsetulemused on positiivsed ja
Raudteeinspektsioon annab loa tile minna rongi juhtimisele iihes isikus, soetame 2008-2009.
aasta jooksul juhi lirkveloleku kontrollseadme rongikomplektid ja kontrollseadmed. Projekti
kogumaksumus 12 rongi seadmetega varustamise korral on iile 5 miljoni krooni. Projekti
realiseerimisel on voimalik saavutada oluline toojoukulude kokkuhoid.

II



Elektriraudtee AS
Majandusaasta aruanne 2007

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatus deklareerib oma vastutust lehekiilgedel 12 kuni 29 Elektriraudtee AS 2007. aasta
raamatupidamise aastaaruande koostamise oigsuse ja tiiielikkuse eest ning kinnitab, et

I. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspahimotted on vastavuses
Eesti hea raamatupidamistavaga,

2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab oigesti ja oiglaselt Elektriraudtee AS 31.12.2007
finantsseisundit Ding perioodi 01.01.2007- 31.12.2007 majandustulemustja rahavoogusid,

3. Elektriraudtee AS on jatkuvalt tegutsev ettevote.

Juhatuse esimees

Juhatuse liige

Juhatuse liige

Tallinnas, 27. miirtsil2008

Kaida Kauler

Kuldar Vaarsi

Riho Seppar
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Elektriraudtee AS
Mqjandusaasta aruanne 2007

Bilanss

Lisa 31.12.2007 31.12.2006
AKTIVA

KAIBEVARA
Raha ja pangakontod 2 71476 6288048
N6udedja ettemaksed 2825814 2598936

N6uded ostjate vastu 922312 665536
Ebat6enaoliselt laekuvad arved -4567 0
Muud liihiajalised n6uded 3 162688 5546
Viitlaekumised 0 1390
Maksude ettemaksed ja tagasin6uded 4 561 743 1325 150
Muud ettemaksed 5 1 183638 601314

Varud 6 2567 127 2743 133
Tooraine ja materjalid 2464620 2664438
Ettemaksed tarnijatele 102507 78695

KAIBEVARA KOKKU 5464417 11630117

POHIVARA

Materiaalne p6hivara 7 117081 534 91 953920
Maa ja ehitised 15424134 9453588
Masinad ja seadmed 100091754 56 136 124
Muu materiaalne p6hivara 68844 100618
L6petarnata ehitis 1496802 15013 368
Ettemaksed materiaalse p6hivara eest 0 11250222

Maa soetuskulud 0 12250
Immateriaalne p6hivara 7 157041 251 277
POHIVARA KOKKU 117238575 92217447

AKTIVA KOKKU 122702992 103847564
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ElekJriraudtee AS
Mqjandusaasta aruanne 2007

Lisa 31.12.2007 31.12.2006

PASSIVA

LUHlAJALISED KOHUSTUSED
Volakohustused 8 6188396 0

Liihiajalised laenud 2188186 0
Pikaajaliste volakohustuste tagasimaksed 4000210 0
jargrnisel perioodil

Volad tarnijatele 3488724 3731 808
Maksuvolad 4 2458979 2036811
ViitvOlad 4569267 3360034

Volad tliOvOtjatele 3 126324 3033851
Muud viitvolad 9 1442943 326 183

Muud tulevaste perioodide ettemakstud tulud 11728351 II 500 118
Liihiajaline tuludesse kantav sihtfinantseering 10 8954570 8651492
Muud ettemakstud tulevaste perioodide tulud 11 2773781 2848626

Lt'rHIAJALISED KOHUSTUSED
KOKKU 28433717 20628771

PIKAAJALISED KOHUSTUSED
Pikaajalised vOlakohustused 8 15666439 0
Tulevaste perioodide tulud sihtfinantseerimisest 10 35594223 35945358
PIKAAJALISED KOHUSTUSED
KOKKU 51260662 35945358

KOHUSTUSED KOKKU 79694379 56574129

OMAKAPITAL
Aktsiakapital nimivlliirtuses 10500000 10500000
Reservid 1 050000 1 050000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum 35723435 29037678
Aruandeaasta kasum, kahjum -4264822 6685757
OMAKAPITAL KOKKU 43008613 47273435

PASSIVA KOKKU 122702992 103847564

···7
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EJektriraudtee AS
Majandusaasta aruanne 2007

Kasumiaruanne

Lisa 31.12.2007 31.12.2006

ARITULUD
Miiiigitulu 13 30209629 27392 802
Muud fu'itulud 13 46007956 44306675
Tulu p6hivara sihtfinantseerimisest 10 8830231 7660446
Kapitaliseeritud vliljaminekud oma I 696 130 1493 148
tarbeks p6hivara valmistamisel

ARITULUD KOKKU 86743946 80853071

ARIKULUD
Kaubad, toore, materjal ja teenused 1, 14 12 143757 10 580 859
Mitmesugused tegevuskulud I, 15 27891 489 23392962
TMj6ukulud 34106875 27736303

palgakulu 25592513 20812016
sotsiaalmaks 8443386 6866956
tilotuskindlustusmaks 70976 57331

Kulum 16376229 12220521
Muud lirikulud 16 201269 730688
ARIKULUD KOKKU 90719619 74661333

ARIKASUM, -KAHJUM -3975673 6191738

FfNANTSTULUDJA-KULUD 17 -289149 494019

KASUM ENNE MAKSUSTAMIST -4264822 6685757

ARUANDEAASTA KASUM, KAHJUM -4264822 6685757
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E/eklriraudtee AS
MQjandwaasta aruanne 2007

Rahavoogude aruanne

Lisa 31.12.2007 31.12.2006

RAHAVOOD ARITEGEVUSEST
Arikasum, -kahjum -3975673 6191 738
Korrigeerimised

Materiaalse pohivara kulum ja allahindlus 7 16376229 12220521
Tegevuskulude sihtfinantseerimistulu 10 -45000000 -44000000
Pohivara sihtfinantseerimistulu 10 -8830231 -7660446
Tulu omatarbeks pohivara valmistamisel -1 696 130 -1493 148

Aritegevusega seotud nouete ja ettemaksete muutus -71404 -1030351
Varude muutus 176006 106694
Aritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus 3501 658 -2088033
Makstud intressid 16 -379407 0
KOKKU RAHAVOOD ARITEGEVUSEST -39898952 -37753025

RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST
Materiaalse ja immateriaalse p6hivara soetus 7 -39544552 -26718276
Saadud intressid 16 90258 492628
KOKKU RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST -39454294 -26225648

RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST
Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimist riigi eelarvest 10 45 000 000 44000 000
Saadud pohivara sihtfinantseerimist riigi eelarvest 10 8000000 7547000
Saadud pohivara sihtfinantseerimist ERDF fondist 10 470025 a
Saadud laenud 20000 000 0
Laenu tagasimakse 8 -333351 0
KOKKU RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST 73136674 51547000

RAHAVOOD KOKKU -6216572 -12431673

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 6288048 18719721
Raha ja raha ekvivalentide muutus -6216572 -12 431673
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lopuks 71476 6288048

)-;
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ElekJriraudtee AS
Mqjandusaasta aruanne 2007

Omakapitali muutuste aruanne

Aktsiakapital Kohustuslik Eelmiste Aruandeaasta Kokku
reservkapital perioodide kasum

jaotamata
kasum

Seisu1!831.12.2005 10500000 1050000 18937359 10100319 40587678
Eelmise perioodi kasumi
suurendamine 2005. a 0 0 10100319 -10100319 0
kasumi arvelt
2006. a kasum 0 0 0 6685757 6685757

Seisu2831.12.2006 10500000 1050000 29037678 6685757 47273435
Eelmise perioodi kasumi
suurendamine 2006. a 0 0 6685757 -6685757 0
kasumi arve1t
2007. a kahjum 0 0 0 -4264822 -4264822

Seisu2831.12.2007 10500000 1050000 35723435 -4264822 43008613

Vastavalt Elektriraudtee AS pohikirjale on aktsiakapitali minimaalseks suuruseks 3,5 miljonit
krooni ja maksimaalseks suuruseks 14,0 miljonit krooni.

Aktsia nimivliiirtus on 100 krooni. Emiteeritud ja mlirgitud aktsiate arv on 105 tuhat tiikki.
Mitterahalise sissemaksega on tasutud 35 tuhande aktsia eest, 70 tuhat aktsiat on emiteeritud
fondiemissiooni tee1 aasta1 2002.
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Elektriraudtee AS
Majandusaasta aruanne 2007

Raamatupidamise aastaaruande Iisad

1. Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused ja kasutatud
arvestusmeetodid

Elektriraudtee AS raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskOias Eesti Vabariigi hea
raamatupidamistavaga. Eesti hea raamatupidamistava on IFRS standarditele kui
rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse p5him5tetele tuginev raamatupidamistava,
mille pohinouded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusega ning mida
taiendavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Kasumiaruande koostamisel on kasutatud raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud
kasumiaruande skeemi I.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Muudatused esitusviisis
Kuni 2007. aastani arvestati perroonide elektrit grupis "Kaubad, toore, materjal ja teenused".
Alates 2007. aastast on perroonide elekter arvatud "Mitmesuguste tegevuskulude" gruppi ,
kuna see on rohkem osa infrastruktuuri kasutuskuludest, kui eraldiseisev kulu.

Raha ja selle ekvivalendid
Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse kassas olevat sularaha, noudmiseni hoiuseid
pankades, tahtajalisi hoiuseid tahtajaga kuni 3 kuud ja rahaturufondi osakuid, mis investeerivad
instrumentidesse, mis individuaalselt vastavad raha ja raha ekvivalendi m5istele.

Nouded ostjate vastu
Ostjate tasumata summad kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses lahtudes
laekumise toenaosusest.

Varud
Tooraine ja mateIjal v5etakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, muudest
mittetagastatavatest maksudest ja soetamisega seotud veo- ning teistest otsestest kuludest,
millest on maha arvatud hinnaalandid ja dotatsioonid

Varud on bilansis kajastatud, lahtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus voi neto
realiseerimismaksumus ning nende kulukskandmisel kasutatakse FIFO meetodit.

Materiaalne pohivara
Pohivarana kajastatakse bilansis varad maksumusega alates 30 000 krooni ning kasutuseaga Ule
iihe aasta.

Materiaalsed p5hivarad v5etakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja
kasutuselev5tmist v5imaldavatest valjaminekutest. Oma tarbeks valmistatud p5hivara v5etakse
arvele soetusmaksumuses, mis koosneb tegelikest valmistamisvaljaminekutest.

Parenduskulud, mis vastavad materiaalse p5hivara moistele, lisatakse materiaalse p5hivara
soetusmaksumusele. Hoolduse ja jooksva remondiga seotud kulutused kajastatakse
perioodikuluna.

~... 18



Elektriraudtee AS
Majandusaasta aruanne 2007

Ettevotte veeremkoosseisu puhul on nOutud remondi teostamine teatud kindla ajavahemiku
jarel. Nimetatud remondiga seotud kulud kapitaliseeritakse ja kajastatakse eraldi arvele voetud
varaobjektina, mille amortisatsiooniperiood vastab remondi perioodilisusele (remont R5 - kolm
aastat, R6 - kuus aastat).

Pohivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil lahtudes kasulikust elueast. Kasutusel on
jargnevad amortisatsiooninormid:

- hooned
- rajatised
- masinadja seadmed
• arvutustehnika
- transpordivahendid
- majandusinventar

Maad ei amortiseerita.

2·10% aastas
5-20% aastas
10-20% aastas
33,33 % aastas
3-33% aastas
20-33% aastas

Immateriaalne plihivara
lmmateriaalne pohivara kajastatakse sarnaselt materiaalsele pohivarale.
Kasutusel amortisatsiooninorm on 20% aastas.

Rahavood
Rahavoogude aruandes on rahavoog aritegevusest esitatud kaudsel meetodil, mille puhul on
korrigeeritud arikasumit,elimineerides mitterahaliste majandustehingute moju, aritegevusega
seotud varade ja kohustuste saldode muutused ning investeerimis- ja finantseerimistegevusega
seotud tulud ja kulud.

Rahavood investeerimis- ja finantseerimistegevusest on kajastatud otsemeetodi!.

Tehingud viilisvaluutas
Tehingud viilisvaluutas kajastatakse tehingupaeval kehtinud Eesti Panga valuutakursi aluse!.
Viilisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on kasumiaruandes kajastatud perioodi
tulu voi kuluna.

Kapitali- ja kasutusrendid
Kapitalirendina kasitletakse rendilepingut, mille puhul k5ik olulised vara omandiga seonduvad
riskid ja hilved kanduvad iile rentnikule. Muud rendilepingud kajastatakse kasutusrendina.
Kasutusrendimaksed kajastatakse rendiperioodi jooksullineaarselt kuluna.

Tulu
Tulud kaupade ja teenuste mUUgist kajastatakse siis, kui mUUgitulu on usaldusvaarselt
maaratav, tehingust saadava tasu laekumine toenaoline ja olulised omandiga seotud riskid on
lainud mUUjalt ostjale.

Intressitulu kajastatakse tuluna siis, kui lulu laekumine on toenaoline Ja selle suurus
usaldusvaarselt hinnatav,

-~
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Elektriraudtee AS
Majandusaasta aruanne 2007

Puhkustasude reserv
Puhkustasu on kuluna kajastatud kohustuse tekkimise perioodi!. Puhkustasu reservi korrigeeritakse iiks
kord aastas - aruandeaasta lopu!. Vliljateenitud puhkustasu kajastatakse kasumiaruandes kuluna ning
bilansis on voetud arvele liihiajalise kohustusena t06votjate ees. Puhkustasu reservis kajastuvad ka
sotsiaal- ja tootuskindlustusmaks.

Sihtfinantseerimine
Varade sihtfinantseerimist kajastamisel rakendatakse brutomeetodit. Sihtfinantseerimisega
soetatud vara voetakse bilansis arvele soetusmaksumuses ning sihtfinantseerimise summa
kohustusena kui tulevaste perioodide tulu. Soetatud vara amortiseeritakse kulusse ja
sihtfinantseerimise kohustus tulusse varaobjekti kasuliku eluea jooksul.

Tegevuskulude sihtfinantseerimise kajastamiselllihtutakse tulude-kulude vastavuse printsiibist.
Valitsuse sihtfinantseerimist, mis saadi aruandeperioodi tegevuskulude kompenseerimiseks,
arvestatakse selle perioodi tuluna, millal sihtfinantseerimise summat saab usaldusvlilirselt ja
objektiivselt mlilirata ning kui laekumine on toenlioline.

Seotud osapooled
Osapooled on seotud juhul, kui Uks osapool omab kas kontrolli teise osapoole iile voi olulist
moju teise osapoole lirilistele otsustele. Elektriraudtee AS klisitleb seotud osapooltena:

• tegev-ja korgemat juhtkonda,
• eelmises loikes kirjeldatud isikute llihedasi pereliikmeid ja nendega seotud liriiihinguid,

Eraldised
EttevOte kajastab bilansis eraldise juhul, kui ettevottel lasub enne bilansiplieva toimunud
kohustavast stindmusest tulenev kohustus, mille realiseerumine on toenlioline ja mille summat
on voimalik usaldusvlilirselt moota.

Tingimuslikud kohustused
Lubadused, garantiid ja muud kohustused, mis teatud tingimustel voivad tulevikus muutuda
kohustusteks (mille toenliosus on alia 50% voi mille suurust ei saa usaldusvlilirselt hinnata),
avalikustatakse raamatupidamise aastaaruande lisades tingimuslike kohustustena.

Ettev6tte tulumaks
Vastavalt tulumaksuseadusele Eestis ettevotte kasumit ei maksustata. Kasumi asemel
maksustatakse Eestis jaotamata kasumist vliljamakstavaid dividende maksumliliraga 21/79
netodividendidena vliljamakstud summalt. Dividendide vliljamaksmisega kaasnevat tulumaksu
kajastatakse kasumiaruandes tulumaksukuluna samal perioodil, kui dividendid vlilja
kuulutatakse, soltumata sellest, millise perioodi eest need on vlilja kuulutatud voi millal need
tegelikult vlilja makstakse.

Bilansiplievajlirgsed siindmused
Raamatupidamise aruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mojutavad
asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuuplieva 31.12.2007 ja aruande koostamisplieva vahemikul,
kuid on seotud aruandeperioodil voi varasematel perioodidel toimunud tehingutega.
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2. Raha ja pangakontod

Elektriraudtee AS
Mqjandusaasta aruanne 2007

31.12.2007 31.12.2006
Vahetusraha klienditeenindajate kiies 15000 15000
Sularaha inkassatsioonifirma kiies 56455 46530
Pangakontod 21 6226518
Kokku 71476 6288048

3. Muud liihiajalised nlluded

31.12.2007 31.12.2006
Saaroata pohivara sihtfinantseerimine* 155475 0
Muud lUhiajalised nouded 7213 5546
Kokku 162688 5546

* Laekumata ERDF fondi vahendid, viilisabi (lisa 9).

4. Maksud

Maksuliik 31.12.2007 31.12.2006
Ettemaks Maksuv51g Ettemaks Maksuv51g

Kiiibemaks 561 743 0 I 325 150 0
Oksikisiku tulumaks 0 817870 0 685740
Sotsiaalmaks 0 1531701 0 1253525
Ettevotte tulumaks 0 21006 0 26559
Tootuskindlustusmaks 0 41093 0 35251
Kogumispensioni makse 0 47309 0 35736
Kokku 561743 2458979 1325150 2036811

5. Muud ettemaksed

31.12.2007 31.12.2006
Infrastruktuuri kasutustasu 626557 487267
Ettemakstud kulud 195801 114047
Muud ettemaksed 361280 0
Kokku 1183638 601314
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6. Varud

31.12.2007 31.12.2006
Materjalidlvaruosad I 733994 I 871 927
Piletid 12450 17413
Agregaadid 718 176 775098
Ettemaksed tarniiatele 102507 78695

Kokku 2567127 2743133

Aastainventuuri tulemusel kanti maha seisma jaanud ja realiseerimisvoimaluseta materjali
summas 22 788 krooni (2006. aastal 27 974 krooni).
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EJektriraudtee AS
Majantiusoas/Q aruanne 2()()5

7. P6hivara liik

sodus- skumu- jilk- perioodi iooksul bilansis toimuDud muutused arv.... soetus· akumu- jilk-

p6bivara maksumus leeruoud maksumus lisandumised vlliamiDeku.d tatud aas..... mammas leeMlnlld maksumas

grupp kulum 21l()(j uued! sb llipetamata kapitali· kulum norm kulum 2007

\ 31.12.2006 31.12.2006 renovee- ebituse arvelt! s«ritud 2007 % 31.12.2007 31.12.2007

ritud ettemaksu jms.

arveltjm.

mao 0 0 0 1 147934 12250 0 0 0 I 147934 0 1147934

hooned .a raiatised 12564 020 3110432 9453588 5665620 5665620 0 843008 2-10 18229640 3953440 14276200

KOKKU: 12564020 3110432 9453588 6813 554 5677870 0 843008 x 19377574 3953 440 15424 134

veerem 100 338 020 45080462 55257558 59323121 59323 121 0 15 150095 10-33.33 159661141 60230557 99 430 584

sOidukid 130133 130133 0 0 0 0 0 33 130133 130133 0

arvutustehnika 158870 58252 100 618 0 0 0 31774 20-33,33 158870 90026 68844

seadmed 1702837 824271 878566 39720 39720 0 257 116 20-33 1742557 1 081 387 661 170

KOKKU: 102 329868 46093118 56 236 742 59362841 59362841 0 15438985 • 161692701 61532103 100 160 598

veeremi renov.kulu 14270568 0 14270568 30576134 44 297 901 0 0 548801 0 548801

IOoetamata hoone<! iaraiatised 742800 0 742800 4194 321 3989120 0 0 948001 0 948001

maa ostukulud 12250 0 12250 I 135684 0 I 147934 0 0 0 0 0

Immateriaalne p6hivara 471 180 219903 251277 0 0 0 94236 20 471 180 314139 157041

Ettemaksed pl')hivara eest 11250222 0 11250222 5491218 0 16741440 0 0 0 0 0

POHIVARA KOKKU: 141640900 49423 453 92 217 447 107573752 65040711 66176395 16376229 x 183 038 257 65799682 117238575

Kooskolas rnaarefonni seaduse ja Vabariigi Valitsuse rnlliirusega 06.11.1996 nr. 267 kinnitatud "Maa ostueesoigusega erastamise korrast" ornandas
Elektriraudtee AS rnaaiiksuse asukohaga Harjurnaa, Tallinna linn, Nornrne linnaosa, Vabaduse pst. 176, katastritunnusega 78404:408:0235. Ostetud
rnaa on 50% tootrnismaa ja 50% transpordimaa sihtotstarbega. Ostetud rnaa on kantud kinnistusraarnatusse. Kinnisvarafinna eksperthinnang mliiirab
kinnistu vordlusmeetodilleitud turuvliiirtuseks 41,2 min krooni.
2008. a jaanuaris on kinnistule (bilansiline vliiirtus 14,7 min krooni ) Hansapanga kasuks seatud hiipoteek.
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Elektriraudtee AS
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8. Volakohustused

Laenu andja Saldo Tagasimakse Intressi- Alus-
31.12.2007 tahtael! maar valuuta

Hansapank 19666649 22.11.2012 6kuu EUR
sh liihiajaline osa 4000210 Euribor+O.4%

pikaaialine osa 15666439

Elektriraudtee AS vottis laenu summas 20 min krooni renoveeritud rongikoosseisu ostu
finantseerimiseks.
31.12.2007 seisuga kasutas Elektriraudtee arvelduskrediiti Hansapangas summas 2 188 186
krooni (intressimaar 6 kuu Euribor + 0.55%).

9. Muud viitvolad

31.12.2007 31.12.2006
KindlustushUvitis* 770003 0
Arvestuslik infrakasutustasu lisa dets.eest (EVR) 419073 53223
Riigilepingu alusel soitmata km eest tagastatav dot. 105809 112247
Muud 148058 160713
Kokku 1442943 326183

* KindlustushUvitise jaak. Paldiski iUesoidul toimunud avarii eest tasus kindlustus
liikluskindlustushUvitisena 1,6 miljonit krooni, mis on maksimaalne summa maanteetranspordi
poolt pohjustatud liikluskindlustusjuhtumi korral (Elektriraudtee tegelik kahju selgub
avariiremondi loppemisel).

10. Sihtfinantseerimine

2007. aastal saadi sihtfinantseerimise korras toetusi:

Tee:evuskulud Piihivara
Riik 45000000 8000000
Valisabi: ERDF fond 0 470025

Kokku 45000000 8470025

Valisabi vahendajaks ja kaasfinantseerijaks Eesti Vabariigi poolt oli 31.12.2007 tegevuse
lopetanud Raudteeinspektsioon. Alates 01.01.2008 taidab neid iUesandeid Raudteeinspektsiooni
jagunemise1 moodustatud Tehnilise Iarelevalve Amet.
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Elektriraudtee AS
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Piihivara sihtfinantseerimine

Pohivara sihtfinantseerimise kohustus, mis kuulub tuludesse amortiseerimisele vastavalt vara
amortiseerumisele, seisuga 31.12.2007 kokku

Hooned ia raiatised Masinad ia seadmed Kohnstused kokku
Riik 5375495 61 627873 67007368
Omavalitsus 153 510 0 153510
Valisabi 870000 0 870000
SoetusJl1aksumuses 6399005 61627873 68030878
Sihtfinantseerimise kulum 851474 22630611 23482085
Jlilikmaksumuses 5547531 38997262 44548793

mis jaguneb IUhi- ja pikaajaliseks osaks:

Ltih· . r d olak h d. lala Ise v o ustuse

Hooned ja rajatised Masinad ja seadmed Liihlajalised kohustused
kokku

Riik 236654 8713 916 8950570
Omavalitsus 4000 0 4000
Kokku 240654 8713 916 8954570

Ltihiajalises tuludesse kantavas sihtfinantseeringu summas kajastub sihtfinantseeringu arvelt
soetatud pohivara amortisatsioonile vastav tulu perioodil 01.01.2008 kuni 31.12.2008.
2007. aastaJ kanti sihtfinantseeringu arvelt tuludesse 8 830 231 krooni.

P'k 'ai' d lak h d1 aali Ise vo o ustuse

Hooned ja rajatised Masinad ja seadmed Pikaajalised kohustused
kokku

Riik 5 138841 52913 957 58056798
Omavalitsus 149510 0 149510
Valisabi 870000 0 870000

Soetusmaksumuses 6158351 52913957 59076308
Sihtfinantseerimise kulum 851474 22630611 23482085

Jlilikmaksumuses 5306877 30283346 35594223

Pikaajalises tuludesse kantavas sihtfinantseeringu summas kajastub sihtfinantseeringu arvelt soetatud
pohivara amortisatsioonile vastav tulu alates 01.01.2009 kuni pohivara taieliku amortiseerumiseni.

Vlilisabi

Olles tunnistatud 2006.aastal Elektriraudtee AS struktuuritoetuse saajana vastavaks, rahuldati
toetuse taotlus projektile ,,1mlme peatuskoha valjaehitamine Harjumaal" kogusmaksumusega 10
miljonit krooni esialgse lopptahtajaga 31.12.2007, mille rahastajaks on EL ERDF fond. Euroopa
Liidu poolt rahastatavate fondide vahendite kasutamisel on noutav omafinantseerimine vahemalt
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Elektriraudtee AS
Majandusaasta aruanne 2007

25% ulatuses. Elektriraudtee AS, kui 100% riigiettevotte, omaosaluse katab riik. 2006. a. aasta
detsembris laekus Elektriraudtee AS-Ie kaasfinantseeringuna 2,5 min krooni, millest 2007. aastal
on kasutatud 156 675 krooni (2006. aastal 60 825 krooni) (lisa II). Projekti lopptiihtaega on
pikendatud kuni 31.07.2008.

Projekti Laekunud kuni Kulutatud kuni Kasutamata
maksumus kokku 31.12.2007 31.12.2007 toetus

ERDF 7500000 470025 652500 6847500
Riik 2500000 2500000 217500 2282500
Projekt kokku 10000000 2970025 870000 9130000

ERDF fondi vahendid laekuvad vastavalt tegelikult kulutatud summadele esitatud kvartaalsete
aruannete alusel 3-4 kuulise viivitusega.

11. Tulevaste perioodide tulud

Tululiik 31.12.2007 31.12.2006
Pohivara kaasfinantseerimiseks saadud vahendid* 2282500 2439175
Ettemaksed soidupiletite eest 491 281 409451

Kokku 2773781 2848626

Euroopa Liidu ERDF fondi toetuse kaasfinantseerimisvahendid (lisa 10).

12. Kasutusrent

Elektriraudtee AS rendib kasutusrendi tingimustel jargnevaid varasid:

Rendiobjekt Rendimaksed
2007 2008 alates 2009

Soiduautod 381 860 368472 382212
Sidevahendid 24664 14387 14387

Kokku 406524 382859 396599

Eritingimus rendilepingu ennetiihtaegsellopetamisel: soiduautode ennetiihtaegse tagastamise
voimalus ilma leppetrahvita mitte pikema etteteatamisperioodiga kui 3 kuud.

13. Miiiigitulu ja muud iiritulud

Elektriraudtee AS mtiUgitulu on 100% saadud Eesti Vabariigi territooriumil opereerides.
Pohitegevuseks on soitjate raudteevedu, EMTAK kood 49101.

Miiiie;itulu tee;evusalade loikes 2007 2006
PiletimUURi tulud 30209629 27392802

~/-
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Muud llritulud 2007 2006
Dotatsioon riigieelarvest 45000000 44000000
Viivis, kahiu hiivitamine* 691 503 0
Kauba ia teenuste miiiik 273752 270691
Muudtulud 42701 22640
Kinnisvara rent ia iiiir 0 13344
Kokku 46007956 44306675

* Keila kiirrongi tarnega hilinemise eest AS Rigas Vagonbuves Rupnika ja AS-It Skinest
Rail sissenoutud leppetrahv.

14. Kaubad, toore, materjal ja teenused

2007 2006
Elekter ja kiitus * 10 149439 9 106397

s.h veeremi elekter 8907284 7323984

Material ia teenused I 994318 1474462

s.h veeremi remondi ia hooldusmaterjal 1 695 657 1296178

Kokku 12143757 10580859

*2006.aasta aruandes sisaldas ka perroonide elektrit, 2007.a aruandes liigitatud
infrastruktuuri kasutustasu alia (lisa IS)

15. Mitmesugused tegevuskulud

2007 2006
Infrastruktuuri kasutustasu 19077 181 IS 014542
s.h oerroonide elekter * 186039 173904

Piletite kontroll 1625989 I 537544

Infotehnoloogia ia sideteenused I 110459 881 734

Turundus 1031090 I 093 SOl
Personali- ia iuriidilised teenused 897356 598 124

Tootaiatega seotud kulud 802502 807483

Biirookulud 706765 506760

Kinnisvara hooldus 664873 841 853

Transporditeenused 541 507 525888

Vahevlllirtuslik vara 413 768 290751
Muudkulud 406536 414971
Veeremi jm.seadmete hooldus 312890 589665
Kindlustus 222343 238492

Valveteenus 78230 51654

Kokku 27891489 23392962

*2006.aastal oli liigitatud "Elektri ja kiituse" alia (lisa 14)
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Elektriraudtee AS
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16. Muud iirikulud

2007 2006
Kahiutasud, viivised, trahvid 106801 651400
sh eelmiste Derioodide Derroonide elekter 0 528831

tegevuskulude sihtfin. tagastamine 105 819 112247
muud 982 10322

Muudkulud 94468 79288
Kokku 201269 730688

17. Finantstulud ja -kulud

2007 2006
Intressitulu deposiitidelt 90258 494019
Intressikulu pangalaenult -379407 0
Kokku -289149 494019

18. Tingimuslikud kohustused

Seisuga 31.12.2007 on omanikele voimalik dividendidena viilja maksta:

Jaotamata kasum 31.12.2007 31458613
Voimalik dividendidena
viiliamakstav maksimaalne summa 23096197
Tingimuslik tulumaks 8362416

19. Tehingud seotud osapooltega

Saldod seotud osapooltega (lisa 1)

31.12.2007 31.12.2006
Tasud 152050 90050
Rent 0 11 241
Kokku 152050 101291

iirgnuse t:

2007 2006
ostud milill!id ostud milill!id

Rent 48590 0 100964 0

Elektriraudtee AS on 2007. aastal ostnudja mUilnud kaupuja teenuseid seotud osapooltele
. . I

Aruandeperioodil on juhatuse liikmetele arvestatud tasusid kokku summas 1 637 187 krooni
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(2006. aastal I 285 697 krooni), noukogu liikmetele 298 536 krooni (2006. aastal
288 600 krooni).
Ettevotte juhtkonna hinnangul ei ole tehingutes seotud osapooltega kasutatud turuhinnast
oluliselt erinevaid hindu. Antud perioodi jooksul allahindlusi tehtud ei ole

,L._
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BOO Eestl AS
audit & konsultatsioanid

Post: Uus~sadama 21, 10120 Tallinn ESTONIA
Telefon, +372627,,00 Faks, +372 627 ,,01
e~post: adm@bdo.ee http://WWw.bdo.ee
Registrikood: 10309827 VAT N°: EEl 0008 J343

SOLTUMATU AUDIITORI ARUANNE

Elektrlraudtee AS ainuaktsioniirile

BOO Eesti AS (audiitoriihingu tuunistus nr I, valja autud 09.11.1999), tegutsedes vaunutatud
audiitor Mai Ever isikus (audiitori tunnistus nr 202, valja antud 14.06.1993), on auditeerinud
Elekttiraudtee AS, registrikood 10520953, (edaspidises nimetatud kui Ariiihing) raamatupidamise
aastaaruannet, mis sisaldab 31.12.2007 IOppeuud majandusaasta kohta koostatud bilaussi,
kasurniaruannet, omakapitali muutuste aruannet, rabavoogude aruannet ning miirkimisvaiirsete
arvestuspohirnotete kokkuvotet ja muid selgitavaid lisasid, mis on esitatud Arliihingu aastaaruande
meie poolt identifitseeritud lehekfilgedel12 - 29.

Juhatllse kohustllsed raamatllpidamise aastaaruande osas

Ariuhingu juhatuse kohustuseks on raamatupidamise aastaaruande koostamine ning kooskolas
finantsaruandluse staudarditega esitamine, mille hulka kuulub: a) asjakohase sisekontrollisusteemi
kujundamine ja tOos hoidmine, mis tagab raamatupidamise aastaaruaude korrektse koostamise ja
esitamise ilma pettustest voi vigadest tulenevate oluliste vaiirkajastamisteta; b) asjakohaste
arvestuspohimotete valimineja rakendamine; c) autud tingimustes pohjendatud raamatupidamislike
hinnaugute tegemine.

Audiitori kohustused

Meie kohustuseks on avaldada auditi pilhjal arvarnust raarnatupidamise aastaaruande kohta.
Viisime auditi labi Eestis kehtiva AuditeerimiseeskiIja staudardite kohaselt. Need standardid
nouavad, et meie tegevus on vastavuses eetikanouetega ning et me planeerime ja teostame auditi
viisii, mis voimaldab pohjendatud kindlustundega otsustada, et raamatupidamise aastaaruaune ei
sisalda olulisi vaarkajastamisi.

Audit holmab raarnatupidarnise aastaaruaudes esitatud arvnaitajate ja informatsiooni kohta auditi
toendusmaterjalide kogumiseks vajalike protseduuride labiviimist. Nende protseduuride hulk ja
sisu soltub audiitori otsustustest, sealhulgas hinnangust riskidele, mille kohaselt raarnatupidarnise
aastaaruaune voib sisaldada pettustes voi vigadest tulenevaid olulisi vaiirkajastamisi. Asjakohaste
auditi protseduuride kavandamisel arvestab audiitor oige ja oiglase raamatupidarnise aastaaruande
koostamiseks ning esitarniseks juurutatud sisekontrolli adekvaatsust, kuid mitte selleks, et avaldada
arvamust sisekontrolli tulemuslikkuse kohta. Audit hOlmab ka kasutatud arvestuspohimotete
asjakohasuse ning juhatuse poolt tehtud raamatupidamislike hinnangute pilhjendatuse ja
raamatupidarnise aastaaruannete Uldise esituslaadi hindamist.

Usurne, et kogutud auditi t5endusmaterjal on piisav ja asjakohane meie arvamuse avaldarniseks.

Audiitori arvamlls

Meie arvates kajastab ulalviidatud raamatupidamise aastaaruanne Eesti hea raarnatupidamistavaga
koosk51as olulises osas oigesti ja oiglaselt Elekttiraudtee AS aruandeperioodi majandustulemust,
rahavoogusid ning 31.12.2007 finantsseisundit.

Tallinn, 27. marts 2008

Mai Ever
Vaunutatud audiitor

BOO Bestl ASTartu eslndus
Post: Aleksandr1 9. 51004 Tartu EstoNIA
Telefon: +372 627 5530 Faks: +312627 5533
e~post: tartu@bdo.ee



Elektriraudtee AS
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Majandusaasta aruande allkirjad

AS Elektriraudtee tegevjuhtkond on koostanud 2007. aasta tegevusaruande ja raarnatupidarnise
aastaaruande.

AS Elektriraudtee juhatus

27.marts 2008.a

Kaida Kauler

Kuldar Viiiirsi

Riho Seppar

juhatuse esimees

juhatuse liige

juhatuse liige
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Noukogu on tegevjuhtkonna poolt koostatud majandusaasta aruande, mis koosneb
tegevusaruandest ja raamatupidamise aastaaruandest, liibi vaadanud ja aktsioniiride
iildkoosolekule esitamiseks heaks kiitnud.

AS Elektriraudtee niiukogu

ToivoPromm

Remo Holsmer

KunoRooba

Andres Vainola

niiukogu esimees

niiukoguliige

niiukogu liige

niiukogu liige
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Elektriraudtee AS
Majandusaasta aruanne 2007

Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek

Elektriraudtee AS juhatus teeb ettepaneku katta aruandeaasta kahjum eelmiste perioodide
jaotamata kasumi arvelt.

Kaida Kauler juhatuse esitnees
/P/

·········r~···~__,_ 27.miirts 2008.a
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Kuldar Vlilirsi

Riho Seppar

juhatuse liige

juhatuse liige
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