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Cash Flow and Financial Position
Nõukogu tegevuse ülevaade 2021

• Nõukogu koosseisus muudatusi ei olnud
• 8 nõukogu koosolekut, osavõtt 100%
• 7 auditikomitee koosolekut, osavõtt 100%
• Loodi tasustamiskomitee – 2 koosolekut, osavõtt 100%

• Olulisemad otsused:
 Kontserni strateegia uuendamine ja eesmärkide seadmine
 Juhatuse liikme Margus Vihmani volituste pikendamine
 Vara kasutuse ja kliendilepingute tingimuste seadmine ja muutmine



Strateegia põhifookus
• Saame Läänemere uuendusmeelseimaks sadamaks, sest 

innovatsioon loob konkurentsieelise

• Vastame omanike ootustele efektiivsuse ja tootluse osas 
ning täidame dividendilubaduse

• Kasvame mõõdukalt  kõigis neljas ärivaldkonnas

• Meie infrastruktuur on kvaliteetne, põhiteenused  ja  
põhiprotsessid digitaliseeritud ja automatiseeritud 

• Juhime ettevõtet vastutustundlikult, kaalume otsuseid 
majanduslikus, keskkonnaalases ja sotsiaalses mõõtmes 
ning oleme eeskujuks kestliku arengu põhimõtete 
rakendamisel

• Meil on Tallinna Sadama väärtustele tuginev 
juhtimiskultuur, saavutame eesmärgid tänu heale 
koostööle, arengusoovile ja uuendusmeelsusele ning 
nutikale töökorraldusele
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Cash Flow and Financial Position
Strateegia täiendav fookus
Keskkonnasäästlikud ja jätkusuutlikud lahendused
• Sadam pakub kaasaegset taristut alternatiivsete kütuste 

punkerdamiseks, grupi laevastik kasutab keskkonnasõbralikku 
kütust ning Sadam ja selles tegutsevad ettevõtted järgivad kestliku 
arengu põhimõtteid, liigudes tervikuna kliimaneutraalsuse suunas.

• Sadam osaleb aktiivselt uute energeetikalahenduste 
kasutuselevõtus ning eelduste loomisel meretuuleparkide 
ehitamiseks ja hooldamises.

Digitaliseerimine ja automatiseerimine
• Sadama põhitegevused on optimeeritud, automatiseeritud ja 

digitaliseeritud ning kogu meretranspordi ökosüsteemi hõlmava 
infovahetusega on Sadam erinevate transpordiliikide olulisimaks 
sõlmpunktiks.

Globaalsete tarneahelate muutumine
• Muutuvate tarneahelate ja tootmise tarbijale lähemale kolimise 

tulemusena saavutab Sadam olulise rolli lähi turge teenindava
keskusena, kuhu koondub nii tootmine, lisandväärtuse
andmine kui ka distributsioonikeskused.



Valdo Kalm
juhatuse esimees

Juhatus

Margus Vihman
juhatuse liige / kommertsjuht

Andrus Ait
juhatuse liige / finantsjuht



Aare Tark 
(nõukogu esimees, 

tasustamiskomitee esimees)

Ahti Kuningas
(tasustamiskomitee liige)

Maarika Liivamägi
(auditikomitee liige)

Raigo Uukkivi
(auditikomitee liige)

Urmas Kaarlep
(auditikomitee esimees)

Üllar Jaaksoo
(tasustamiskomitee liige)

Riho Unt
(auditikomitee liige)

Veiko Sepp
(tasustamiskomitee liige)

Nõukogu liikmed
sõltumatu



Edukas aasta - tunnustused 2021

• Nasdaq Baltic Awards 2021 – Parimad investorsuhted

• PrudentiaAdvisory ja Nasdaq Tallinn hinnangul kümne
väärtuslikema ettevõtte hulgas

• Vastutustundliku Ettevõtluse hõbemärgised Tallinna
Sadamale ja TS Laevadele

• Aasta keskkonnaauhinnad - Keskkonnajuht
eriauhind

• Kruiisiterminal ja promenaad - Eesti Kultuurkapitali
arhitektuuri peapreemia, Tallinna Arendusprojekt
2021, Aasta betoonehitis 2021, Aasta turismiobjekti
nominent

• Admiralisild – Aasta rajatis 2021

• Digitaalehituse klastri tunnustused “Aasta tegu 2020 –
D-terminal“ ja „Aasta organisatsioon“

• Mainekas tööandja ja suurettevõte



Aasta kokkuvõte ja vaade 
tulevikku

Valdo Kalm 
juhatuse esimees



2021 aasta olulisemad sündmused ja mõjurid 
• Kuue aasta  suurim kaubamaht

• Kruiisilaevakülastuste ning Tallinn-Stockholm liini 
taaskäivitamine

• COVID-19 jätkuv mõju reisijate numbritele

• Valminud Vanasadama arendused – piirkonna maamärgid

• Investeeringute jätkumine ja eelduste loomine uuteks 
ärivõimalusteks

• Tegevused kliimaneutraalsuse saavutamiseks 

• Töötajate pühendumus, kliendi rahulolu ja ettevõte maine 



Reisijate ärisuund
Tehtud ja teoksil arendusprojektid 



Kruiisiterminal koos katusepromenaadiga
Avasime juulis 2021

• Avatud ühisruum ja katusehaljastus

• Restoran promenaadil

• Multifunktsionaalne hoone 



Admiralisild
SIA WITTEVEEN + BOS LATVIA, Arhitekt: Plein06 / Ideekonkurss 2017 
Avasime augustis 2021

• Kallasalade (Pirita ja Kalamaja) ja 
terminalide ühendamine

• Piirkonna maamärk 



D-terminali lisandus parkimismaja
Arhitekt: R-Konsult
Avasime veebruaris 2021



D-terminali väljak 2021-2022
• Teenindusalad põimitud linnapargiga



Uus A-terminal 2022+
Rahvusvaheline arhitektuurikonkurss



Uus trammiliin
• Trass on kinnitatud

• Valmib 2024

• EL-i toetus majanduse taastekava 
26 miljonit eurot + Rail Baltica rahastus



Kinnisvara ärisuund
Arendusprojektid  2022+



Restoranimaja Admiraliteedi basseini ääres 
2022-2024 
Laeva 5 kinnistu





Uus mitmekülgne linnaruum
• Uuel tasemel liikuvusteenus

• uus trammiliin

• rattateed-kõnniteed

• vähendatud parkimine, autode jagamisteenuse 
kasutamine

• 15-minuti linna planeerimine

• Taastuvenergia allikate kasutus, sh merevee 
baasil kaugküte-kaugjahutus

• Energiatõhusad hooned

• Ringmajanduse põhimõtete rakendamine 
jäätmekäitluses

• ESG (environmental - social - governance) 
kriteeriumitest lähtumine



Tööstuspargid
Soovid jõuda 480 miljoni tarbijani 72 tunniga?
Tule too oma tulevikuprojekt sadamasse

Muuga sadama tööstuspark 76ha
Paldiski Lõunasadama tööstuspark 39ha

• Asukoht kaubateede sõlmpunktis

• Tihedad laevaühendused Skandinaavia ja 
Lääne-Euroopaga

• Raudtee- ja maanteeühendused lähiriikidega

• Rail Baltica kaubajaam arendamisel

• Pikaajalised maakasutuslepingud

• Vabatsooni eelised Muugal

• Vajalikud kommunikatsioonid läheduses



Kauba ärisuund
Tehtud ja teoksil arendusprojektid 



Katoen Natie laiendus
10 000 m² uut laopinda



HHLA TK post-panamax kraanad  2021-2022 
Tagavad võimekuse teenindada kõiki Taani väinasid läbivaid
konteinerlaevu



Rail Baltica kaubajaam
Põhja-lõuna suunaline kaubavahetus

• Laadimisvõimalused mere-, maantee- ja 
raudteetranspordilt

• Võimsus 4-5 mln tonni kaupa aastas

• Teenindab 1435 mm ja 1520 mm laiusega raudteed

• Projekti valmimine 2022 
(Sweco Projekt AS)

• Ehitus planeeritud 2023-2025

• Finantseeritakse Euroopa ühendamise rahastu (CEF I) vahenditest



Tuuleparkide arenduse ja hoolduse baassadam
• Täiendava kai rajamine

• Eskiisprojekt 2021

• Projekteerimine 2022



Tuuleparkide hooldussadamad
• Läänemere idaosas 

puudub taristu



LNG ja vesiniku võimalused merenduses ja logistikas
• Vesiniku salvestamise kohad, võimalikud LNG ja vesiniku 

terminalid Pakri poolsaarel, Paldiski Lõunasadamas ja 
Muuga sadamas

• Sadama abilaevastiku uuendamine



Laevanduse ärisuund



TS Shipping
• 2021 edukas aasta

• Uue perioodi  (20.12.2022–20.04.2032) 
leping Eesti riigiga

• Võimalused meretuuleparkide 
teenindamiseks



TS Laevad 
• Mahtude taastumine 2021

• Parvlaeva Tõll õnnetus 2021 ja 
hübriidlaevana jätkamine 2022

• Parvlaevade elektrifitseerimine

• Uue perioodi ( 2026–2036) hankeks 
valmistumine

• Kasvuvõimaluste otsimine

• Klientide ja töötajate rahulolu hoidmine



Kestlik areng



Tallinna Sadama grupi kasvuhoonegaaside heide
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Ökoloogilise jalajälje vähendamine
• Tallinna Sadam tarbib taastuvelektrit

• Sadamatasude soodustused 
keskkonnasõbralikele laevadele (ESI baasil)

• Automaatsildumisseadmed ja kaldaelekter
regulaarliinide laevadele Vanasadamas

• Reisiparvlaevade elektrifitseerimine

• Kaldaelektri planeerimine kruiisilaevadele 
Vanasadamas

• Reovee vastuvõtuseadmed Vanasadamas 

• Laevajäätmete suunamine ringlusesse

• Laevade veealuse puhastamise jäätmete 
kogumine 

• Päikesepaneelid, mereküte ja -jahutus 

• Elurikkuse säilitamine – seired 

• Atraktiivse linnaruumi ja rohealade loomine



Loome rohelised merekoridorid Põhja- Euroopas 
ja Läänemerel
• Selgitame võimalikud marsruudid, laevatüübid ja kütused

• Marsruutide tehniline, regulatiivne ja äriline teostatavus



Koostöö- ja kogukonna projektid
• Tallinn Rohepealinn 2023

• Rohetiiger 
Hüppame üheskoos puhtasse tulevikku 

• Seabin
mereprügipüüdur

• Analüüsime prügi koosseisu
• teavitustöö
• koolitused

• Suitsukonide kampaania
Meri algab siit

• Maalimakoristus ja Teeme Ära



Finantstulemused ja 
dividendiettepanek

Andrus Ait
juhatuse liige / finantsjuht



Reisijad ja reisilaevakülastused
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Kaup ja kaubalaevakülastused
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Laevandus
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Tulevikku mõjutavad tegurid ja võimalused
• Jätkuv COVID-19 pandeemia mõju 

reisijate ärile

• Vene-Ukraina sõda
• sanktsioonid Venemaale

• tarneahelate ümberkujunemine

• energiajulgeoleku tagamine Euroopas

• sõjapõgenikud

• Ebastabiilne majandusolukord maailmas

• Sisendkulude kasv



Results of the Group
in Q1

tuh EUR 2021 2020 +/-

Müügitulu 110 051 107 358 2,5%

Korrigeeritud EBITDA 54 046 58 423 -7,5%

Korrigeeritud EBITDA marginaal 49.1% 54.4% -5,3

Ärikasum 29 758 35 562 -16,3%

Tulumaks -3 275 -4 913 -33,3%

Perioodi kasum 25 612 28 518 -10,2%

Investeeringud 14 718 37 138 -60,4%

Majandustulemused



Results of the Group
in Q1 Müügitulu ja kasumlikkus
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Results of the Group
in Q1 Segmentide tulemus

(mln EUR)
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Cash Flow and Financial Position
Dividendiettepanek
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• Dividendipoliitika: 

• maksta alates 2021 vähemalt 70% eelneva 
aasta kasumist

• Dividendiettepanek 0,097 EUR aktsia 
kohta (25,511 mln EUR)

• Dividendi õiguste muutumine 
04.05.2022 (ex-päev)

• Väljamakse 12.05.2022



Põhikirja muutmine
Nõukogu ja juhatuse tasustamispõhimõtted

Erly Lüdig
õigusosakonna juhataja
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Cash Flow and Financial Position
Põhikirja muutmine
Tulenevalt 01.01.2022 jõustunud riigivaraseaduse § 81 lg 1 p-i 31

muudatusest peab osaluse valitseja aktsionäri õiguste teostamisel 
hoolitsema, et riigi osalusega äriühingu põhikirjas, on sätestatud, 
et nõukogu esimehe valib üldkoosolek.

Põhikirjas muudetakse punkti 4.3.9 järgmiselt: „Nõukogu esimehe 
valib üldkoosolek“.
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Cash Flow and Financial Position
Nõukogu ja juhatuse tasustamispõhimõtted
• Nõukogu organite liikme tasu viia vastavusse riigivaraseadusega

ehk 25% nõukogu liikme tasust
• Juhatuse tasud:
 Juhatuse liikme igakuine tasu

 Tulemustasu vastavalt seatud aastaeesmärkide täitmisele (max 4 kuu tasu)

 Täiendavad hüved (auto, koolitused, lähetused, puhkus, haigushüvitis jms)

 Konkurentsikeelu tasu

 Lahkumishüvitis

 Pikaajaline preemiasüsteem (optsiooniprogramm) puudub

 Tütar- ja sidusettevõtete nõukogus osalemise eest tasu ei maksta



Nõukogu uue koosseisu tutvustus

Ando Leppiman
Tallinna Sadama nimetamiskomitee esimees,

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kantsler
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Cash Flow and Financial Position
Tallinna Sadama nimetamiskomitee
• Nimetamiskomitee liikmed:
 Eesti riigi esindajad: Ando Leppiman (esimees), Merike Saks, Kaido Padar

 Väikeaktsionäride esindajad: Ian Brown (EBRD), Gert Vilms (SEB)

• Peamine ülesanne esitada ettepanek üldkoosolekule:
 Nõukogu liikmete arvu ja volituste tähtaja kohta

 Nõukogu liikmete kandidaatide valimise ja tagasikutsumise kohta, sh esimehe kandidaat

 Nõukogu liikmete tasu ja selle maksmise korra kohta
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Cash Flow and Financial Position
Valiku protsess
• Tallinna Sadama strateegia ja väljakutsete analüüs 
• Olemasoleva nõukogu tegevuse hindamine, sh nõukogu 

enesehindamine
• Kandidaatide valiku põhimõtete ja vajalike kompetentside 

arutelu 
• Individuaalsed intervjuud kandidaatidega 
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Cash Flow and Financial Position
Nõukogu liikmete valiku põhimõtted
• Tallinna Sadama strateegia, potentsiaal ja arengut mõjutavad riskid 
• Aktsionäride ootuste ja huvide kaitse
• Nõuded nõukogu koosseisu profiilile 
 Vajalike kompetentside terviklik kaetus

 Järjepidevus ja rotatsioon

 Huvide konflikti ja reputatsiooniriski maandamine   

 Koosseisu piisav mitmekesisus ja toimimine ühtse meeskonnana 

 Kandidaadi võimalus ja valmisolek pühenduda 
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Cash Flow and Financial Position
Nimetamiskomitee ettepanek
• Valida nõukogusse 7 liiget, sh 3 olemasolevat liiget
• Volituste tähtaeg 3 aastat alates 01.07.2022, 

rahandusministeeriumi esindaja alates 26.04.2022
• Valida nõukogu esimeheks Riho Unt
• Nõukogu liikmete tasustamine senisel tasemel ja korras
 Nõukogu esimehe tasu 2000 EUR kuus

 Nõukogu liikme tasu 1000 EUR kuus



Maarika Honkonen Ain Tatter

Kaur Kajak Marek Helm

Riho Unt
(esimehe kandidaat)

Veiko Sepp

Nõukogu liikme kandidaadid

sõltumatu Risto Mäeots



Esitluse kasutamise tingimused
Esitlus on koostatud üksnes ja ainult informatiivsel eesmärgil. Esitluse mis tahes osa avamise, 
allalaadimise, lugemise või muul moel endale tervikuna või osaliselt kättesaadavaks tegemisega
nõustute alljärgnevaga.

Esitlus ei kujuta endast ja seda ei tohiks võtta kui pakkumist, soovitust või üleskutset märkida, 
esitada tehingukorraldus või muul moel omandada Tallinna Sadama väärtpabereid ning see ei
tohiks olla aluseks või tuginemise allikaks Tallinna Sadama väärtpaberite ostmiseks või
märkimiseks lepingute sõlmimisel. Samuti ei ole see esitlus ega ükski selle osa aluseks või
lähtekohaks mis tahes liiki lepingule või kohustisele. Igaüks, kes kaalub Tallinna Sadama 
väärtpaberite ostmist, peab enne investeerimisotsuse tegemist iseseisvalt asjakohast teavet
hankima. 

Arvestades informatsiooni hulka, ei pruugi esitlus kajastada kõiki aspekte ja põhineb ainult
asjaomasel kuupäeval olnud olukorral ja sündmustel, mis võivad ajas muutuda. Esitlus on 
mõeldud üksnes informatsiooniks ja taustmaterjaliks. 

Esitluses toodud informatsioon ja avaldused, sealhulgas kogu informatsioon seoses Tallinna 
Sadama strateegia, plaanide või tuleviku finants- või tegevustulemustega, mis pole ajaloolised
faktid, võivad kujutada endast „tulevikku suunatud avaldusi“. Sellised tulevikku suunatud
avaldused väljendavad Tallinna Sadama nõukogu või juhtkonna kavatsusi, veendumusi või hetke
ootusi seoses (muuhulgas) Tallinna Sadama tegevustulemuste, finantsolukorra ja tulemuste, 
väljavaadete, kasvu ja strateegia ning majandusharu osas, milles Tallinna Sadam tegutseb.

Esitluses sisalduvad tulevikku suunatud avaldused annavad informatsiooni ainult esitluse
tegemise kuupäeva seisuga ja käsitlevad oma olemuse tõttu asjaolusid, mis sisaldavad endas
riske ja teadmatust, kuna on seotud sündmustega ja sõltuvad asjaoludest, mis võivad, aga ei
pruugi tulevikus juhtuda. Tulevikku suunatud avaldused ei ole tuleviku tulemuste või sündmuste
garantiiks ning Tallinna Sadama tegelikud tegevustulemused ja finantsolukord ning selle
ärisektori areng, milles Tallinna Sadam tegutseb, võivad oluliselt erineda käesolevas esitluses
sisalduvatest tulevikku suunatud avaldustes sisalduvatest nägemustest.

Lisaks sellele, isegi kui Tallinna Sadama tegevustulemused ning finantsolukord ning selle
ärisektori areng, milles Tallinna Sadam tegutseb, vastavad sellele, mida kajastati käesoleva
esitluse tulevikku suunatud avaldustes, siis ei pruugi need tulemused või arengud näidata seda, 
millised on tulemused või arengud järgnevatel perioodidel.

Esitluses esitatud teavet võidakse ette teatamata täiendada ja muuta ning Tallinna Sadam 
loobub mistahes kohustusest või lubadusest avaldada uuendusi või muudatusi ükskõik millise
käesolevas esitluses sisalduva tulevikku suunatud avaldusega seoses, et anda edasi Tallinna 
Sadama ootustes või sündmustes, tingimustes või asjaoludes toimunud muudatusi, millel
vastavad avaldused põhinevad, välja arvatud juhul, kui selline kohustus on nõutav kohalduva
õiguse kohaselt.

Seetõttu on tuginemine sellistele tulevikku suunatud arvamustele ja teabele isiku enda
ainuisikulisel riisikol. Ükski käesolevas esitluses sisalduv seisukoht ei ole mõeldud
kasumiprognoosina.

Ei Tallinna Sadam ega ükski tema asjaomastest liikmetest, juhtidest või töötajatest ega ükski
teine isik ei võta mitte mingit vastutust ühegi kahju eest, mis tuleneb käesoleva esitluse või selle
sisu kasutamisest või on muul moel sellega seotud.

Esitluse koopiat on lubatud vaadata, printida ja salvestada ainult enda isiklikuks otstarbeks. 
Mitte ühtegi osa esitluses sisalduvast teabest ei ole lubatud jaotada, muuta, teha kohandusi
reprodutseerida, kopeerida, dubleerida või tõlkida teise keelde, välja panna, või muul moel
otseselt või kaudselt tervikuna või osaliselt mis tahes kujul ja mis tahes vahenditega üldsusele
näidata (eksponeerida) ja avalikult esitada, avaldada või levitada mis tahes eesmärgil ühelegi
teisele isikule.



Thank You!Täname osalemast!
www.ts.ee

•
Marju Zirel (investorsuhete juht), m.zirel@ts.ee
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