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Juhatuse esimehe pöördumine

Ettevõtte tutvustus

Tallinna Sadam on kasvanud tänapäevaseks ja mitmekülgseks arendus- ja
teenindusettevõtteks. Oleme hästi kapitaliseeritud ja stabiilselt dividende maksev
riigi osalusega Eesti ettevõte.

Tallinna Sadam1 on pika ajaloo ja stabiilsete majandusnäitajatega uuendusmeelne ettevõte, mis on Eesti suurim
merevärav Euroopasse nii reisijatele kui ka kaubavoogudele,
omades tähtsat rolli Eesti majanduses. Ühtlasi on tegemist ühe suurima kauba- ja reisisadamate kompleksiga
Läänemere ääres.

Tallinna Sadama visioon on olla Läänemere sadamatest uuendusmeelseim. Meie
loome klientidele arenguks parimaid võimalusi ja keskkondi. Organisatsioonina
oleme avatud, innovaatiline ja usaldusväärne. Kuulame kogukondi, teeme koostööd
omavalitsuste, teadusasutuste ja teiste Läänemere suurimate sadamatega.
Oleme logistikasektori uuenduste eestvedajana ja Põhja-Euroopa neljanda
sadamana reisijate teenindamises lükanud käima mitmeid suuremahulisi projekte,
nagu logistikaahela digitaliseerimine, reisiterminalide uuendamine ja Targa Sadama
liiklusjuhtimissüsteem Vanasadamas, automaatsildumine laevadele ning tark ja
keskkonnasõbralik kruiisiterminal. Keskendume liini- ja kruiisireisijate valdkonna
kasvule, laevanduses kliendirahulolu tõstmisele, kaubavedudes lisandväärtuse
loomisele ja põhja-lõuna-suunalistele kaubavedudele ning Vanasadamas kinnisvara
arendusele.
Tallinna Sadam on enda kinnistute omanik, mis on taganud juba ajalooliselt suurema
kasumlikkuse, võimaluse genereerida rahavoogu ning maksta kõrget dividendi.
Tallinna Sadam positsioneerib ennast arengule suunatud ettevõttena.
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AS Tallinna Sadam, koos tütarettevõtetega OÜ TS Laevad ja OÜ TS Shipping
ning ühisettevõttega AS Green Marine edaspidi Tallinna Sadama grupp.
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Tallinna Sadamal on kolm
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Ärivaldkonnad
Tallinna Sadam omab, hooldab ja arendab
sadamategevuseks vajalikku infrastruktuuri oma sadamates (maa, kaid, ühendusteed, akvatooriumid, kommunikatsioonid).
Ettevõte korraldab sadamaid külastavate
laevade vastuvõtmist, tagab ohutu liikluse
sadamate akvatooriumites ja rendib kaubaoperaatoritele oma maad pikaajaliste hoonestusõiguslepingute alusel.
Reisijate teenindamiseks vajalikud terminalid, hooned ja rajatised reisisadamates
kuuluvad Tallinna Sadamale.
Kaubasadamates käitlevad kaupu kaubaoperaatorid, kellele kuuluvad kaupade
käitlemiseks ja ladustamiseks vajalikud
terminalid, rajatised ning seadmed.
Ühtlasi tegeleb Tallinna Sadam sadama
alal asuvate terminalide ja rajatiste vee,
soojus- ja elektrienergiaga varustamisega
ning Tallinna Sadama sadamates jäätmekäitlusteenuse osutamisega, peamiselt
ühisettevõtte AS Green Marine abil.
Lisaks pakub Tallinna Sadam tütarettevõtete kaudu parvlaevaühendust maismaa ja Hiiumaa ning Saaremaa (Muhumaa kaudu) vahel ja osutab Eesti riigile
jäämurdeteenust jäämurdjaga Botnica.

Tallinna Sadama ärimudel põhineb neljal tasakaalustatud
ärivaldkonnal:
Reisijad

Kaup

Laevandus

Kinnisvara

• 11 mln reisijat aastas
• 5700 reisilaevakülastust
aastas
• Vanasadam ja Saaremaa
sadam
• reisilaevade vastuvõtmine,
sadamate infrastruktuuri
pakkumine ja arendamine,
reisijate ja sõidukite
teenindamine
• reisilaevaliinid: TallinnHelsingi, TallinnStockholm, TallinnPeterburi, kruiisilaevad

• 19 mln tonni kaupa
aastas
• 1600 kaubalaeva
külastust aastas
• Muuga sadam, Paldiski
Lõunasadam
• kaubalaevade
vastuvõtmine, sadamate
infrastruktuuri pakkumine
ja arendamine
• vedellast, puistlast,
konteinerid, ro-ro, segalast

TS Laevad OÜ:
• parvlaevade opereerimine
Rohuküla-Heltermaa,
Virtsu-Kuivastu liinidel, 2
mln reisijat, 1 mln sõidukit
• 5 parvlaeva: Leiger, Tiiu,
Tõll, Piret, Regula
TS Shipping OÜ:
• jäämurdetööd Põhja-Eesti
sadamates: jäämurdja
Botnica
• off-shore tööd
suveperioodil

• 76 ha Muuga tööstuspark
• 34 ha Paldiski
Lõunasadama tööstuspark
• 16 ha Vanasadama
kinnisvaraarendus
(ettevalmistusfaasis)

ARENGUVÕIMALUSED
• liini- ja kruiisireisijate arvu
kasvatamine
• Aasia reisijate arvu kasv
• reisiterminalide
uuendamine
• kruiisiterminali rajamine
• digitaliseerimine ja
automatiseerimine:
Tark Sadam,
automaatsildumine,
kaldaelekter reisilaevadele
Vanasadama kaidel

• võimalused põhjalõunasuunalise
kaubavahetuse
suurenemiseks
(sh Rail Baltica)
• Hiina Siiditee haru
(e-kaubandus vm
jaotuskeskus)
• vedelgaaside ja
konteinerkaupade
turu kasv
• Eestit läbivate
kaubakoridoride
konkurentsivõime teadlik
suurendamine koos kogu
logistikaketi osalistega
• logistikaahela
digitaliseerimine

TS Laevad OÜ:
• kolmas laev VirtsuKuivastu liinile 2018
suveks
• opereerimise efektiivsuse
kasv
TS Shipping OÜ
• jäämurdja Botnica suvetöö

• Vanasadama ala
arendusplaani
Masterplaan 2030+
elluviimine
• detailplaneeringute
algatamine ja ärimudelite
väljatöötamine
• Vanasadama kui
turismi- ja esindusvärava
atraktiivsemaks muutmine
ja kasutajakogemuse
parendamine
• tööstusparkide
arendamine ja
lisandväärtuse pakkumine

2017. aasta käibe jaotus
ja suurimad kliendid
segmentide lõikes:

Reisilaevaliinid:

Kaubaterminalid:

Reisisadamad

41%

Kruiisid:

Kaubasadamad

33%

Kaubalaevaliinid:

Muu

Jäämurdja Botnica

4%

Eesti Vabariik

Tallinna Sadama ärisegmendid finantsaruandluses on „Reisisadamad“,
„Kaubasadamad“, „Reisiparvlaevad“ ja „Muu“. Reisisadamate segmendi
arvestusse kuulub lisaks reisijate ärivaldkonnale ka Vanasadama
kinnisvaraarendus, mis on veel ettevalmistusfaasis. Tulenevalt oma
asukohast kaubasadamates kuuluvad tööstuspargid Kaubasadamate

Reisiparvlaevad

22%

Eesti Vabariik

ärisegmenti. Reisiparvlaevade segment hõlmab endas TS Laevad OÜ tegevust
parvlaevade opereerimisel. TS Shipping OÜ tegevus multifunktsionaalse
laeva Botnica opereerimisel nii jäämurde- kui ka off-shore töödel kuulub
Muu ärisegmendi alla, nagu ka kapitaliosalus ASis Green Marine, mis
tegeleb valdavalt jäätmekäitlusega Tallinna Sadama sadamates.

Sadamad:

Vanasadam

Tallinna Sadama koosseisu
kuulub neli sadamat2:
Vanasadam
• Neljas reisisadam Põhja-Euroopas
• Liinireisi- ja kruiisilaevad
Muuga sadam
• Suurim kaubasadam Eestis
• Tööstuspark

Muuga sadam

Paldiski Lõunasadam
• Peamiselt Eesti eksport ja import
ning transiitkaubad
• Tööstuspark
Saaremaa sadam
• Kruiisilaevad
• Kaubalaevad

Kõik sadamad on aasta ringi laevatatavad ja ligipääsetavad ning piisavalt
sügava veega, võimaldades teenindada
kõiki Taani väinadest läbipääsevaid laevu.
Tänu sadamate headele looduslikele
tingimustele ja geograafilistele asukohtadele transpordisõlmede keskpunktis
on Tallinna Sadamal soodsad tingimused reisilaevanduse arendamiseks nii
regulaarliinidel kui ka kruiisi- ja kaubalaevade teenindamisel.

2

Lisaks on Tallinna Sadama omanduses Paljassaare sadam,
mille opereerimisest on Tallinna Sadam otsustanud väljuda.

Paldiski Lõunasadam

Saaremaa sadam

Reisijate arv liinide lõikes (mln)
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Naaberriikidevahelised tihedad majandussuhted
ja korralikult toimivad laevaliinid on muutnud
Läänemere üheks tihedaima laevaliiklusega
sisemereks maailmas. Reisijate arv Läänemerel
on viimase kümne aasta jooksul pidevalt
kasvanud. Tallinna Sadama suurima reisijate
arvuga liin on Tallinn-Helsingi, kus teenindati
2017. aastal 8,8 mln reisijat. Ühtlasi on see ka
üks Euroopa tihedaima liiklusega regulaarliine.
Inimeste kasvav huvi kruiisireiside kui puhkuse
veetmise viisi vastu ning Läänemere piirkonna
populaarsuse kasv on samal ajal suurendanud
ka kruiisireisijate arvu. Enam kui 300 kruiisilaeva
külastusega hooaja jooksul maist septembrini
on Tallinn Läänemere üks enim külastatavaid
kruiisisihtkohti, Vanasadamas peatub suurem
osa Peterburi külastavatest kruiisilaevadest.
Viimastel aastatel kasvab kõige kiiremas tempos
Aasiast pärit Eestit külastavate turistide arv,
milles on oma osa nii liini- kui ka kruiisilaevadel.

2017. aasta kaubamahu jaotus:
VEDELLAST: RONGID
14%

Ro-ro
26%

Tallinna Sadam osutab oma tütarettevõtjate kaudu riigile üleveoteenust viie
reisiparvlaevaga kahel liinil (mandri ja Saaremaa ning Hiiumaa vahel) ja
jäämurdeteenust talvisel hooajal multifunktsionaalse jäämurdjaga Botnica.
Riigiga sõlmitud pikaajaliste teenuslepingute3 kohaselt võib teenustega seotud
tulu pidada püsituluks. Jäämurdjat Botnica on võimalik jäämurdeperioodivälisel
ajal (maist novembrini) kasutada lisatulu teenimiseks merenduse off-shore
abitöödel tugilaevana.

19,2 miljonit tonni

VEDELLAST: LAEVAD
25%

3

segalast
3%

konteinerid
10%

Tallinna Sadama sadamaid läbivatest kaubavoogudest moodustab suurema
osa ida-lääne-suunaline transiit ehk Venemaaga seotud mahukaubad, nagu
naftatooted, väetised jms. Majanduspoliitilistel põhjustel on need mahud
aasta-aastalt vähenenud, mida on aga osaliselt kompenseerinud teiste
lastiliikide mahu suurenemine. Kui 2009. aastal moodustas Venemaaga
seotud kaubamaht Tallinna Sadama kaubamahust ligi 70%, siis 2017.
aastaks on selle kauba osakaal langenud 36%-le, samas kui Eesti ekspordi
ja impordiga seotud kaubamaht ulatus ligi 50%-ni. Sadam teeb aktiivselt
koostööd kaubaoperaatoritega ja teiste logistikaahela osalistega, leidmaks
uusi kaubavoogusid ning siht- ja lähteriike. Lisaks otsitakse võimalusi sadama
kaudu liikuvale kaubale suurema lisandväärtuse andmiseks sadamale
kuuluvate tööstuspargi alade kasutusse andmise kaudu. Suurenevad ro-ro
(veerem) ja konteinerkaupade mahud loovad lisavõimalusi kaubavedudeks
põhja-lõuna- ning lääne-ida-suunal.

Puistlast
22%

Kinnisvara ärivaldkond on veel suures osas ettevalmistusfaasis. Muuga
tööstuspargis on detailplaneering kehtestatud ja Tallinna Sadam tegeleb
aktiivselt müügitööga, et leida kliente vabadele tööstuspargi kruntidele.
Paldiski Lõunasadama tööstuspargi alade detailplaneeringu protsess veel
kestab ja loodetavasti kehtestatakse detailplaneering 2018. aasta lõpuks.
Teiste strateegiliste algatuste seas kaalub Tallinna Sadam võimalust arendada
kinnisvara Vanasadama piirkonnas Tallinna kesklinnas, mille kinnistute
detailplaneerimise protsess on osaliselt alanud ja osaliselt algatamisel, kuid
kestab veel hinnanguliselt järgmised kolm kuni viis aastat.

Reisiparvlaeva teenuse osas on Tallinna Sadama tütarettevõtted OÜ TS Laevad ja OÜ TS Shipping sõlminud lepingu Maanteeametiga, mis on kehtiv kuni
2026. a. Jäämurdjateenuse osas on Tallinn Sadama tütarettevõte OÜ TS Shipping sõlminud lepingu Veeteede Ametiga, mis on kehtiv kuni 2022. a.

Tegevustulemused
2017. aastal oli Tallinna Sadama grupi müügitulu
kokku 121,3 mln eurot, mis on ajalooliselt kõrgeim
näitaja, kasvades aastaga 18,1 mln euro võrra.
Enamuse tulust teenis Tallinna Sadama grupp
sadamategevusest, kus Reisisadamate segmendi tulu
oli 49,9 mln eurot ja Kaubasadamate segmendi tulu
39,8 mln eurot, mis kokku andsid ligi ¾ Tallinna Sadama
grupi tuludest. Reisiparvlaevad, mille jaoks 2017. aasta
oli tegevuse esimene täisaasta, teenisid tulu 27,1 mln
eurot ning segment Muu (hõlmas peamiselt jäämurdja
Botnica teenuseid) 4,6 mln eurot. Tulude kasvu näitasid
Reisisadamate ja Reisiparvlaevade (mille tegevus
algas 2016. aasta oktoobris) segmendid, vastavalt 2,4
ja 20,8 mln euro võrra. Perioodil 2015–2017 näitas
Reisisadamate segment väikest tulude kasvu, samas
kui Kaubasadamate segmendist saadud tulu vähenes.
Uue tegevusalana lisandus tulu Reisiparvlaevadest; Muu
segmendi tulu jäämurdja Botnica opereerimisest oli
stabiilne.

Reisisadamate segmendi tulu kasv on põhinenud
pikaajalisel stabiilsel reisijate arvu kasvul ning
neid teenindavate laevade teenindusvõimsuse
ehk kogumahutavuse kasvul. Kaubasadamate
segmendi tulu on vähenenud kaubamahu
vähenemise tõttu, mis viimaste kvartalite
andmete järgi on peatumas. Parvlaevadega
osutatava üleveoteenuse ja jäämurdjaga
Botnica osutatava jäämurdeteenusega seotud
tulu võib pidada stabiilseks, lähtuvalt riigiga
sõlmitud lepingute alusel osutatavate teenuste
ja tasu valdavalt püsivast iseloomust.
Tallinna Sadama grupi 2017. aasta ärikasum
oli 40,3 mln eurot, millest suurema osa
teenisid Reisisadamate ja Kaubasadamate
segment, vastavalt 28,8 ja 15,1 mln eurot.
Reisiparvlaevade segment teenis 3,5 mln eurot
ning Muu segment –7,1 mln eurot (tingituna
paljuski Botnica allahindluse kulust 5,9 mln
eurot).

Tallinna Sadama grupi 2017. aasta
puhaskasumiks kujunes 26,4 mln eurot.
2017. aastal maksis grupp dividende
2016. aasta tulemustelt rekordilises
summas 48 mln eurot, millele lisandus
tulumaksukulu dividendidelt summas
12,0 mln eurot. Aastatel 2008–2017
maksis Tallinna Sadam dividende
keskmiselt 28 mln eurot aastas.
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Tallinna Sadama grupi investeeringud 2017. aastal olid kokku 35,8 mln
eurot, sh uued infrastruktuuri objektid, põhivara soetus ning olemasoleva
infrastruktuuri parendamine kokku 15,8 mln eurot. Parvlaevade ehituseks ja
siseriikliku üleveoteenuse osutamiseks vajalike info- ja läbipääsusüsteemide
arendamiseks investeeriti 20,1 mln eurot. Parvlaevadega seotud investeering
oli valdavalt seotud opereerimise alustamisega, viimased kaks uutest
parvlaevadest valmisid 2017. aasta märtsis.

Korrigeeritud EBITDA tähendab perioodi kasumit enne tulumaksukulu, põhivara kulumit ja vara väärtuse langust, finantstulu ja -kulu,
millele on liidetud kasumiosaluse tulemus kapitaliosaluse meetodil ning millest on lahutatud saadud välisabi amortiseerimise tulu.

Tähtsad sündmused Tallinna Sadama ajaloos:
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