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Tegevusaruanne

Lennuliiklusteeninduse Aktsiaselts osutab oma klientidele ohutut, kvaliteetset ja keskkon-
nasobralikku, rahvusvaheliselt konkurentsivoimelist ning dunaamiliselt arenevat aeronavi-
gatsiooniteenust ning toetab rahvusliku kaitse vajadusi ohuruumi suveraansuse tagamisel.

Sissejuhatus

Lennuliiklusteeninduse Aktsiaseltsi (edaspidi: EANS voi aktsiaselts) koige olulisemaks
eesmargiks on aeronavigatsiooniteenuse osutamine. Selle tagamiseks korraldab juhatus
ettevotte majandustegevust kolme tahtsama huvigrupi peamisi ootusi silmas pidades:

. klientidele on oluline saada kvaliteetset (sh ohutut), sujuvat ja paindlikku aeronavi-
gatsiooniteenust moistliku hinnaga;

. omanikule on tahtis ettevotte pikaajaline ja kasumlik toimimine, tagades noutud
omakapitali tootlikkuse;

. personal! huvi on saada oma padevuse hoidmiseks ja kvalifikatsiooni tostmiseks va-
jalikku koolitust ning too eest vaarikat tasu.

2017. aasta oli tugeva kasvu aasta. Lendude arv kokku suurenes 7, 3%. 2015. aastal esma-
kordselt kahesaja tuhande lennu piiri uletanud lendude koguarv suurenes 2017. aastal 221
575 lennuni. 2017. aastal toimus oluline kasv ulelendava liikluse osas, mille kogumaht oli 170
955 lendu, kasvades 10 373 lennu vorra, mis on +6,5% vorreldes 2016. aastaga. Tallinna
lennujaamas opereerinud lendude arv kasvas veelgi intensiivsemalt, mis on +10, 5%. Ko-
halike lendude arv aga kasvas 738 lennu vorra ehk 8,4%.

Suurimad kliendid lendude arvu poolest 2017. aastal olid ulelendude osas Finnair len-
nuoperaator (23% ulelendude koguarvust), millele jargnesid Rossiya Airlines (7,5%) ja
Deutsche Lufthansa (6, 1%). Eesti lennuvaljade osas LOT-Polskie Linie (koostoos Eesti len-
nufirmaga Nordica), Air Baltic ja Finnair - sooritasid vastavalt 28%, 15% ja 13% lendude
koguarvust.

Lennuliiklusteeninduse Aktsiaseltsi 2017. majandusaasta aruanne
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2017. aasta oli aktsiaseltsile juubeliaasta, nimelt taitus 20 aastat aktsiaseltsina tegutsemist.
Sellega seoses votsime kasutusele juubelisumboolika ja viisime labi mitmeid uritusi
tavaparasemast pidulikumas vormis. Tegemist oli ka Eesti Euroopa Liidu eesistumise aasta-
ga, millega seoses toimus Eestis mitmeid olulisi rahvusvahelisi lennundusuritusi, mille korral-
damises ja labiviimises osalesime ja kus FANS ennast ka tutvustas. Osalesime ICAO re-
gionaalne ohutuse haldamise sumpoosioni (ICAO Regional Safety Management Symposi-
urn), SESAR JU ja Euroopa Digitaliseerimisegajt seotud urituste korraldamises.

2017. aastal allkirjastati uus kolmeaastane kollektiivleping lennujuhtide assotsiatsiooniga
(ESTATCA).

2017. aastal on olulisel kohal olnud ka koostoo AS-iga Tallinna Lennujaam. Renoveerimis-
projekt, millega kaasnes lennuraja pikendamine ning sellega kaasnenud seadmete umber-
paigutamine, olid igapaevaseks valjakutseks meie inimestele. 2015. aasta IQpus alustatud
projektiga loppes edukalt 2017. aasta novembris.

2017. aastal 1. aprillil liitusime EUROCONTROL-i arveldussusteemiga CRCO, millega
loppes 2014. aastal alanud Eesti EUROCONTROL-iga liitumine.

Set aastal alustasime ka lennujuhtimiskeskuse uue administratiivhoone ja tehnilise ruumi
ehitamist. Ehitusja rekonstrueerimisprojekt kestab suurema osa 2018. aastast.

Esmakordselt osalesime CANSO ohutusalases auditis (SEANS), olles esimene lennuliiklus-
teenindus Euroopas, kes sarnases auditis osaleb.

LennuliiklusteeninduseAktsiaseltsi 2017. majandusaasta aruanne
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Liitusime pere- ja tootajasobraliku margise programmiga. Margis on meile vajalik, et olla
tooturul atraktiivne tooandja ning teadvustada oma tootajatele ettevotte head keskkonda.
Margise saamiseks tuleb meil labida pikaajaline programm, mille kaigus hinnatakse ja kon-
sulteeritakse tooandjaid peresobralike voimaluste loomisel, peresobraliku tooandja margise
programm kestab 1,5-3 aastat.

Suve hakul laksime ule kvaliteedijuhtimissusteemi uue standardi versiooni nouetele
1809001:2015.

EANS-i Tallinna lennujuhtimiskeskuse hoone maarati C-kategooria riigikaitseobjektiks, kuna
objekt on seotud riigi funktsioneerimise seisukohast olulise teenuse osutamisega ning see
hoiab uleval tugiteenust transpordi valdkonnas. Aasta jooksul viisime ennast vastavusse
esitatud nouetega.

Jargnevalt anname tapsema ulevaate olulisematest tegevustest ja sundmustest, mis 2017
aastal toimusid.

Majandustulemused

Finantsnaitajad 2016-2017
eurodes 2017 2016
Muugitulu 26 427 112 27 082 472
Kaibemuutus -2, 4% 1, 0%
EBITDA 11478543 13839721
Arikasum 8 359 244 11 192 697
Maksueelne kasum 8 269 682 11 002 488
Puhaskasum 6197682 8288238
Puhaskasumi muutus -25% -24%

Muugitulu tootaja kohta 136222 141793
EBITDA marginal 43% 51%
Maksueelse kasumi marginal 31% 41%
Puhasrentaablus 23% 31%
Omakapitali osakaal 52% 63%
Omakapitali rentaablus (ROE) 36% 42%
Varade tootlus (ROA) 21% 27%
Maksevoime kordaja 0,9 1,3
Volakordaja 0, 5 0,4
Keskmine tootajate arv 194 191

EBITDA
EBITDA marginaal
Maksueelse kasumi marginaal
Puhasrentaablus

Muugitulu tootaja kohta
Omakapitali osakaal
Omakapitali tootlus (ROE)
Varade tootlus (ROA)
Maksevoime kordaja
Volakordaja

= kasum enne finantstulusid ja -kulusid ning amortisatsiooni
= EBITDA/ muugitulu * 100%
= maksueelne kasum / muugitulu * 100
= puhaskasum / muugitulu * 100%
= muugitulu / keskmine tootajate arv
= omakapital / bilansimaht * 100%
= puhaskasum / keskmine omakapital * 100%
= puhaskasum / keskmine varade maht * 100%
= kaibevarad / luhiajalised kohustused
= kohustused kokku / bilansimaht

EANS-i 2017. aasta muugitulu oli 26,4 miljonit eurot (2016: 27, 1 miljonit eurot), kahanedes
aastaga 2,4% vorra. Muugitulu kahanemise pohjuseks on marsruudi navigatsiooniteenuse

LennuliiklusteeninduseAktsiaseltsi 2017. majandusaasta aruanne
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tasumaara korrigeerimine allapoole 7,3 % vorra vastavalt kehtestatud hinnamaarusele.
Arikulud kasvasid 15%, ulatudes 18,6 miljoni euroni (2016: 16, 3 miljonit). Peamisteks
mojutajateks kulude kasvul olid pohivara amortisatsioonikulude kasv tulenevalt vara kasuliku
eluea umberhindlusest ning lisandunud investeeringutest ja toojoukulude kasv, vastavalt
18% ja 10%. Olenemata eelnimetatud kulude kasvust teeniti 2017. aastal arikasumina 8,4
miljonit eurot (2016: 11,2 miljonit).

EANS-i varade maht 31. detsembri 2017 seisuga oli 31,2 miljonit eurot (2016: 29,2 miljonit
eurot), uletades sellega 2016. aasta lopu bilansimahtu 6, 8%

Olulisemad tegevused ja sundmused

Sidetehnilise toe osutamine

Kvaliteetne sidetehniline teenus (tehniline tugi) koosneb sertifitseeritud side-, navigatsiooni-
ja seireteenindusest, mida osutab Euroopa Lennunavigatsiooni Ohutuse Organisatsiooni
(EUROCONTROL) ohutusnouetele (ESARR 5) vastavaid padevusi omav tehniline personal.
Tehnilise toe kvaliteedi all moeldakse teenuse korget kattesaadavust (susteemide
tooseisundi katkematu jalgimine ja muudatustele operatiivne reageerimine, tegevuste salves-
tamine), andmete varundamist ning informatsiooni korge turvalisuse tagamist. Osutatav side-
tehniline teenus baseerub kaasaegsel tehnoloogial ja tihedal koostool partneritega ning on
ules ehitatud majanduslikku efektiivsust tagavatele ariprotsessidel.

Infrastruktuuri tehtavad investeeringud olid suunatud:
. ohutuse ning susteemide ja informatsiooni turvalisuse suurendamisele;
. taristu uuendamisele;

. uute tehnoloogiate rakendamisele;

. koostoo harmoniseerimisele lennundussektoris (lennujaamad, Kaitsevagi, NEFAB ja
teised naaberlennujuhtimisuksused);

. aktsiaseltsi ariprotsesside efektiivsemaks muutmisele.

Saadi valmis ja anti kaiku mitmed tarkvaralised keskkonnad (naiteks arendus- ja muudatuste
haldamine jaanuaris 2018, varade ja raportite haldamine 2017 lopus). Sellega anti kasu-
tajatele suuremad voimalused informatsiooni efektiivsemaks haldamiseks ning tugitegevuste
tohusamaks planeerimiseks.

2018-2019. aastatel jatkuvad investeeringud lennujuhtimissusteemidesse. Taielikule uuen-
damisele laheb navigatsiooniseadmete (VOR/DME) infrastruktuur. Andmevahetusvorkude ja
kommunikatsioonitaristu uuendamiseja lihildamise ulatus selgub 2018. aasta suveks, soltu-
valt FINEST programmi eesmarkidest.

Ohuvaega tehakse koostood, et saada primaarradari informatsioon Tallinna lennujuhtimisk-
eskusse. Spetsiifilise turvaseade hankimine koostoos Kaitseministeeriumiga on joudnud
faasi kus pakkumine on tehtud ja kusimus on lepingute vormistamise taga. Uuendatud
seireteenus peab vastama SPi rakendusmaaruses (Euroopa Komisjoni rakendusmaarus
(EL) nr 1207/2011, 22. november 2011, milles satestatakse uhtse Euroopa taeva seire toimi-
vuse ja koostalitlusvoime nouded) esitatud nouetele.

Tallinna lennuvalja rekonstrueerimise kaigus laiendatati ja uuendati maaliikluse mul-
tilateatsiooni susteemi (MLAT). Seoses angaaride ehituse ja lennuraja pikendamisega on
tekkinud vajadus laiendada maaliikluse seirepildi ulatust, mille jaoks on eelarvesse planeeri-
tud teine SMR radar.

LennuliiklusteeninduseAktsiaseltsi 2017. majandusaasta aruanne
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Tanapaevaste lennujuhtimissusteemide baseerumine laivorkude andmevahetusel on
kutsunud esile vajaduse tosisemalt tegeleda kuberturvalisuse suurendamisega. 2016. aastal
osaleti riigi poolt korraldatud oppustel ning jatkatakse kaitsemeetmete ja juhenddokumentide
valjatootamist, projekteerimisele laheb aktsiaseltsi ATM laivork.

2016. aasta lopus taasalustati DLS (maa-ohk andmevahetus) ja 8,33kHz laiuse raadioside
kanalisammu projektidega, mille tahtajad on vastavalt veebruar 2018 ja detsember 2019.a
(Eesti sai pikenduse 1 aasta). Projektide ulatus ja tahtaeg on paika pandud Euroopa Komis-
joni rakendusmaarustega 29/2009 ja 1079/2012.

Suurimad sidetehnilised investeeringud 2017:
kasutusele voetud:

o lennujuhtimissusteemi EUROCAT/Topsky tarkvara IBB1 ;
o AIS-EE testplatvorm;
o ARTAS trakker;
o reserv lennujuhtimissusteem tarkvara uuendus.

lopetamata:
o lennujuhtimissusteemi EUROCAT/Topskytarkvara IBB2;
o DLS operaatorite vorkudega liitumine;
o Tartu irdtorni prototuup.

Aeronavigatsiooniteabe teenuse osutamine

Aeronavigatsiooniteabe teenuse eesmargiks on ohutuks, kvaliteetseks ja regulaarseks len-
nuliikluseks vajaliku info (aeronavigatsiooniteabe ja -andmete) kogumine ja edastamine.
Nouetekohase kvaliteediga ja oigeaegsed aeronavigatsioonilised andmed ja -teave on va-
jalikud, ettagada ohutu lennuliiklus.

Erinevad projektid toetavad uleminekut aeronavigatsiooniteabe teeninduselt aeronavi-
gatsiooniteabe korraldusele, mis tahendab uleminekut tootepohiselt teenuselt aeronavi-
gatsiooniteabe haldamisele digitaalse andmevahetuse teel. Uleminekule esitatavad nouded
tulenevad Euroopa Komisjoni maarusest nr 73/2010 ning millega kehtestatakse uhtse Eu-
roopa taeva (SES) aeronavigatsiooniliste andmete ja aeronavigatsiooniteabe kvaliteedinoud-
ed, nouded andmete jalgitavusele ja nouded padeva personali olemasolule.

2017. aastal viidi lopuni EST-AIM projekti faas I raames toovoogude susteemi (WFM - Work-
flow Management) ja elektroonsete sisendvormide - elF (Electronic Input Form) arendamine,
testimine ja koolitus. Lisaks holmas projekt olemasolevate susteemide (CADAS-AIMDB -
lennuinfo andebaas, CADAS-EPS - eAIP susteem, CADAS-ATS- lennuplaanide tootlemise
susteem) uuendusi ja koolitusi. EST-AIM faas I projektide juurutus toimub 2018-2019. aasta
jooksul, kaasates etapiviisiliselt erinevaid aeronavigatsiooniliste andmete koostajaid.

2018 jatkub projekti EST-AIM faas II, kus arendatakse valja susteem uleminekul digitaalsele
NOTAM-le ning lennuinfo andebaasile geoinfo lisafunktsionaalsus - GIS Viewer.

Kasutusele voetud uus lennuprotseduuridisaini tarkvara (IDS FPDAM) voimaldas valja too-
tada uued GNSS-il pohinevad instrumentaallahenemisprotseduure - NPA (LNAV),
APV/Baro-VNAV (LNAVA/NAV), APV SBAS (LPV) 2017. aastal Kuressaare lennujaamas.
2018. aasta jooksul tootame vatja sama tuupi protseduurid Tallinna lennujaamale.

Lennuliiklusteeninduse Aktsiaseltsi 2017. majandusaasta aruanne
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Lennuameti poolt meile antud lennuprotseduuride valjatootaja sertifikaat tagas 2017. aastal
jatkuva koostoo LGS-ga (Latvijas Gaisa Satiksme) lennuprotseduuride valideerimisel. LGS
tellis EANS-lt Liepaja ja Riia lennujaama protseduuride valideerimise teenust.

Tsiviil-sojaline koostoo

Seoses poliitilise olukorraga nii maailmas kui Eestis on kaitsevae poolt korraldatavate mili-
taaroppuste maht olnud pidevas kasvutrendis. Erandiks ei olnud siin ka 2017. aasta. 2017.
aasta teise poolaasta jooksul lepiti kokku suurte ,, ohk-ohk" tuupi harjutusteks moeldud alade
loomise kontseptsioonis ja asuti Lennuameti ja MKM eestvedamisel uuendama vastavaid
regulatsioone. Negatiivse poole pealt tasub ara markida, et kahjuks kaasnes militaarlen-
nutegevuse kasvuga ka selle otsene moju lennuohutusnaitajatele. Augustis ja septembris
toimunud Vene Foderatsiooni suuroppuse ,, Zapad 2017" ajal kasvas huppeliselt ka neutraal-
vete kohal toimunud militaarlennutegevus.

Kliendid

Meie klientideks on koik Eesti territooriumi ja Tallinna lennuinfopiirkonnas avamere kohal
oleva ohuruumi kasutajad, kes vajavad aeronavigatsioonilist informatsiooni ja/voi
lennuliikluse juhtimise teenust.

Lennundus on keerukas ja rangelt reguleeritud valdkond, mistottu on siin tegutsevad
ettevotted, sealhulgas operaatorid, seadnud korged standardid endale ja nouavad sama
taset ka oma partneritelt. Meie eesmark on nende ootustele vastata ja tagasisidet arvestades
usume, et oleme oigel teel.

Peamisteks meie teenuse kasutajateks on lennufirmad ehk lennuoperaatorid, kelle
ohusoidukid kasutavad sihtkohana Eesti lennuvalju voi labivad Eesti ohuruumi. Lisaks neile
on aga veel erinevaid huvitava tegevusalaga kliente. Teenuse korge kvaliteet ja
kattesaadavus on vordselt garanteeritud neile koigite.

Meie kliendid on meile vaga olulised - see on pohimote, mille poole puudleme igal sammul.
Kutsume oma kliente dialoogile ja koostoole, kujundame oma teenust kliendisobralikumaks
nii kiiresti ja paindlikult, kui regulatsioonide rohkuses vahegi voimalik on, ning oma
arendustes lahtume klientide huvidest.

Meit on voimalik anda oma panus sellesse, et Eesti muutuks maailma lennufirmadele
sihtkohana ja voimaliku osana nende marsruudist ule Euroopa lendamisel veel
atraktiivsemaks, mille poole ka puudleme. Sellist eesmarki saame taita ainult koostoos
erinevate lennunduse osapoolte, sh Eesti lennuvaljadega ja meie klientidega. Selleks
tutvustame neile meie pakutavaid voimalusi ning planeerime oma arendustegevusi nende
vajadustest lahtuvalt.

Kliendisuhete juhtimine on seoses mahukate arendusvajaduste ja kulude kontrolli all hoid-
misega muutumas aina olulisemaks, sest ainult labi selle saame me teada, kes on meie
kliendid ja mis on neile oluline. Igal aastal korraldame kohalikele klientidele meie tegevusi ja
arenguplaane tutvustava kliendipaeva, mis toob enamasti kokku huvilisi igast lennun-
dusvaldkonnast ule Eesti ja annab meile labi vahetu suhtlemise vaartuslikku teavet klientide
vajadusteja arengute kohta.

2017. aastal toimunud kliendipaeval anti ulevaade FINEST-i programmi olemusest, 8, 33kHz
laiuse raadioside kanalisammuga raadiosageduste kasutuselevotu progressist, ulevaate

Lennuliiklusteeninduse Aktsiaseltsi 2017. majandusaasta aruanne
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suurematest muudatustest susteemides ning Tartu lennuvaljale radarlennujuhtimisteenuse
loomisest.

Sunnipaeva sumboolika - EANS

2017. aastal liikusime edasi visuaalse identiteedi uhtlustamisega ja votsime kasutusele 20.
juubeliaasta logo ja muu sumboolika. Antud temaatikat kasutame 2 aastat, st ka 2018.
aastal. Kasutusele voeti ka EANS-i tunnuslause "Teejuht Eesti taevas - Your Guide in Esto-
nian Sky".

Panustamine uhiskonda

Giles ise edukas, on voimalik jagada oma rahalisi voimalusi mitmesuguste projektide
korraldamiseks ja elluviimiseks.

. Soovime kaasa aidata Eesti lennundusharidusele ja seda edendada, seega oleme
ettevottestipendiumitega jarjepidevalt toetanud uliopilaste opinguid labi Tartu Kultuur-
kapitali poolt hallatava Eesti Lennuakadeemia toetusfondi;

. Motiveerimaks Tallinna Tehnikaulikooli infotehnoloogia teaduskonna au-
tomaatikainstituudi magistrioppe uliopilasi on EANS toetanud neist edukamaid
taiendava stipendiumiga;

. Labi aastate oleme rahaliselt toetanud SA Tartu Lennundusmuuseumi Eesti Lennun-
duspaevade ja MTCl Eesti Langevarjuklubi Parasummeri korraldamisel.

Ettevotte noukogu jaotab sponsorluseks ettenahtud vahendeid taotlejatele vastavalt selleks
valja tootatud korrale.

Oleme osa uhinevast Euroopast

2015. aasta jooksul tootas EANS Euroopa Komisjoni poolt Initsieerltud ,, Uhtse Euroopa tae-
va" projekti eesmargi nimel, et luua uks ja uhtne Euroopa ohuruum tanase, rahvuslikest riigi-
piiridest lahtuva ohuruumikorralduse asemel, mis holbustaks lennujuhtimise efektiivsust
tervikuna:

. lennuliiklusvoogude sujuvamat kulgemist;

. suurendada seelabi uldist lennuohutust;

. suurendada seelabi ohuruumi labilaskevoimet.

28. martsil 2011 vottis Euroopa Komisjon vastu nn valge paberi ehK Euroopa uuendatud
transpordistrateegia aastani 2050. Selle kohaselt tuleb aastaks 2020 taielikult ajakohastada
Euroopa lennuliikluse juhtimissusteem Uhtse Euroopa taeva kasutamiseks, mis muuhulgas
lubab luhemaid ja ohutumaid lennureise ja suuremat labilaskevoimet. 2020. aastaks tuleb
luua 28 riiki ja uht miljardit elanikku holmav Euroopa uhine lennunduspiirkond. EANS-i jaoks
tahendab see tana ja homme jarjest tihedamat osalemist Pohja-Euroopa koostoos, SESAR
projektis ja funktsionaalsete ohuruumiosade loomisel. EANS-i planeeritud projektid peavad
tervikuna tagama Eesti lennuliikluse korraldamise susteemi integreerituse Euroopa len-
nuliikluse juhtimissusteemiga.

SESAR rakendustegevus - DLS rakendamine

Andmeside teenuse rakendamist nouab Euroopa komisjoni maarus No 409/2013 ..Pilot
common project (POP)".

Lennuliiklusteeninduse Aktsiaseltsi 2017. majandusaasta aruanne



11(53)

2017. aasta lopuga on saadud Lennuameti heakskiit lennujuhtide treeningplaanile ja heaks-
kiit aeronavigatsiooniteabe kogumiku DLS AIP muudatuseks, joustumisega 29. marts 2018.
Konsultatsioonifirma Integra poolt on valmis saanud DLS protseduurid lennujuhtidele. Det-
sembri alguses toimunud NM vorgustiku halduri Bretigny keskusega labi viidud testid laksid
edukalt. Jaanuari lopus toimuvad Finnairiga LIVE testimised. Lennujuhtide koolitus hakkab
peale veebruarist.

Andmeside teenus voimaldab lennujuhtidel ja pilootidel pidada raadiosidet andmesideka-
nalite kaudu.

Borealis koostoo

2016. aasta alguses maaratles Pohjamaade aeronavigatsiooniteenuse osutajate liit Borealis
uue strateegilise koostooala, st piiriulene dunaamiline ohuruumi sektoriseerimine (Cross-
Border Dynamic Sectorisation). Piiriulene sektoriseerimine voimaldab teenuseosutajatel tosta
teenuse efektiivsust labi piiriulese teenuse osutamise.

Moodunud aastal toimusid temaatilised tootoad, mille eesmargiks oli allianssi riikide eksper-
tide abiga kokku panna piiriulese dunaamilise sektoriseerimise jacks juhend-materjal, mis
jaaks no muutuvaks dokumendiks. Kohtumistel kaidi labi erinevad aspektid: suhtlus ning
koostoo militaaride, ametiuhingute ning lennuametitega, lisaks ka tehnilised voimekused.

Irdtorni prototiiiibi arendamine

Aastal 2016 votsime ambitsioonika eesmargi tootada valja lahendus Eesti vaikelennuvaljade
lennujuhtimise teenuse osutamiseks uhelt toopositsioonilt ehk kaugjuhtimistornist (Remote-
TWR - ehk Jrdtorn"). Moodunud aastast hakkasid toimuma passiivsed varioperatsioonid,
mille kaigus testivad lennujuhid irdtorni funktsionaalsust ning tooks sobivust. Lennuaka-
deemia hindab projekti raames irdtomi too psuhholoogilisi mojusid. Arendusmeeskond
analuusib varioperatsioonides valja tulnud ettepanekuid, susteemi tehnilisi torkeid ning or-
ganiseerib vastavad lahendused. Eesmark on 2018. aasta veebruari IQpuks saada selgeks,
mida tuleb teha, et saaks alustada aktiivseid varioperatsioone (kavandatud algus aprill 2018).
Algatatud on vastav funktsionaalse muudatuse protseduurja ohutushindamine, kuhu on kaa-
satud muuhulgas ka Lennuamet. Suuremad pooleliolevad arendustood on seotud kaamerate
ilmastikukindluse tagamisega.

Irdtorni tehniline areng on joudnud seisu, kus seda on teoreetiliselt voimalik lennujuhtimiseks
kasutada paris suurte moondustega, milleks on puuduvad osad: kaamerate ilmastikukindluse
lahendus, raja tulede juhtimine, ilmateate tarkvara, navigatsiooniseadmete juhtimine, kesk-
konna audiosusteem, operatsioonide arvepidamise susteem. Hetkel on toos Cilalnimetatud
puudused, millele lisandub videosalvestuse taasesitamise susteem, binokkelkaamera
kuvamine panoraamekraanil. Lahendatakse vorgutehnoloogilisi probleeme, et suurendada
susteemi torkekindlust. Lisatakse telemeetriat ning automaatseid teavitusi, et susteemis
esinevaid probleeme ennetada ning neist voimalikult kiiresti ja adekvaatselt teada anda.
Eesmark on siisteem saada tervikuna toole, misjarel tuleb keskenduda video kvaliteedi tost-
misele, lennujuhi toopositsiooni ergonoomikale ning liikuda edasi mitmese irdtorni
kontseptsiooni lahendamisele ule kaugvorgu.
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Arendustegevuse pikaajaline eesmark on osutada professionaalset ja operatiivset teenust
vahemalt kolmel peamisel Eesti vaikelennuvaljal.

Tallinna ACC lisasektori rakendamine

Tallinna lennujuhtimiskeskuse labilaskevoime suurendamiseks on alustatud ulemise ACC
sektori juurutamise projektiga. Projekt on graafikus ja eesmargid ajaliselt teostatavad. Lisa-
sektori juurutamise tahtaeg on aprill 2018.

PlanPro projektijuhtimistarkvara rakendamine

2015. aastal viidi labi laiapohjalise intervjuude seeria kasutajate vajaduste kaardistamisel
projektijuhtimise tarkvara (PJT) hankimise tarbeks. Nende mitmekumne intervjuu pohjal
koostati kasutajanouete dokument, mis on olnud meile aluseks nii uue susteemi hankel kui
ka valjavalitud tarkvara PlanPro edasiarendamisel ettevotte vajadustest lahtuvalt.

PlanPro rakendatakse kolmes etapis, I etapp rakendatakse 01. 02. 2018, teine ja kolmas
etapp 2018. aasta lopuks.

Lennuohutus ja kvaliteet

Hasti toimiva lennuliikluse votmesonaks on lennuohutus, mille labi tagatakse sujuv ja ohutu
lennuliiklus, vahendades riski ohusoidukite omavaheliseks kokkuporkeks ja ohusoiduki kok-
kuporkeks maapinnaga.

Lennuohutuse tagamise ja ohutustaseme pideva parendamisega on EANS susteemselt
tegelenud juba ule 20 aasta ning alates aastast 2006 on EANS-i lennuohu-
tusjuhtimissusteem viidud vastavusse EUROCONTROL-i ohutusnouetega (ESARR 3).
EANS-is pooratakse rohkelt tahelepanu olemasolevate ohtude/riskide valjaselgitamisele,
nende ennetamiseks vajalike meetmete valjatootamisele ja kasutuselevotule ning sustemaa-
tilisele jarelevalvele. Seda selleks, et oigeaegselt tuvastada voimalikke kitsaskohti kasutusel
elevates protseduurides, metoodikates, tehnilistes susteemides ja mujal, mis voiksid reaalse
ohusituatsiooni korral maaravaks saada.

2017. aastal esitati EANS-is erinevate toimunud ohutussundmuste kohta 456 ettekannet, mis
on 19, 1% rohkem kui 2016. aastal. See naitab ettevottes kasutatava ohutusalastest
sundmustest teavitamise susteemi toimimist heal tasemel, mida kinnitas ka 2016. aasta tei-
ses pooles labi viidud ohutuskultuuri uuring. Positiivse ohutuskultuuri olemasolu ettevottes
on eelduseks tohusalt toimivate ohutusjuhtimissusteemile ning selle kaudu ka ohutuma
teenuse pakkumisele. 2017. aastal poorati suurt rohku ohutuskultuuri uuringus valja toodud
parendusvaldkondadele nagu ohutusalaste taiendkoolituste labiviimine, ohutusalase tead-
likkuse t5stmisele ja uhtse keele temaatikale. Panustati ka teavituste ja varahalduse
susteemi (TVSi) arendamisse, mis voimaldab holpsamini ohutusjuhtumeid hallata.

EANS teeb ohutusalast koostood nii Eesti siseste kui ka valiste koostoopartneritega ning
osaleb valdkonnaga seotud toogruppidesja oppustel.
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Kvaliteedijuhtimissiisteemijarelevalve

Kvaliteedijuhtimissusteemi aluseks on juhtimissusteemi pohimotted ja eesmargid ning soov
kindlustada klientidele stabiilselt korgekvaliteedilise teenuse osutamine.
Kvaliteedijuhtimissusteem aitab tagada juhtimistegevuse kliendile suunatuse, susteemsuse
jajalgitavuse, mille saavutamiseks on valja tootatud vastavad juhendmaterjalid.

. Juhtimissusteemi arendamiseks ning selle moju suurendamiseks soodustame tookul-
tuuri teket, et tootajad oleksid rohkem teadlikud oigus- ja haldusnormides esitatud
osapoolte nouetest: pustitame eesmarke ja hoolitseme vajalike ressursside olema-
sol u eest,

. korraldame juhtimissusteemi juhtkonnapoolseid ulevaatusi, et juhtkonnal oleks
ulevaade toimunud tegevustest, eesmarkide taitmisest ning tuleviku- plaanidest.

Et vastata rahvusvaheliste nouetele ning paremini toendada EANS-i teenuse usaldusvaar-
sust alustati ettevottes kvaliteedijuhtimissusteemi juurutamist 2002. aastal lennuinfo osa-
konnast, samal aastal viidi labi /SO 9001:2000 standardi nouetele vastav sertifitseerimine.

2004. aastast laiendati kvaliteedijuhtimissusteemi sidetehnika-, 2005. aastast lennujuhtimis-
ja 2008. aastast ka arendusosakonna tegevustesse. 2017. aastal toimus sertifitseerimise
audit Bureau Veritase poolt, mille kaigus hinnati meie tegevust vastavaks uue standard! ver-
sioonile 1309001:2015. Uus standard holmab aeronavigatsiooniteeninduse - lennuliiklus-,
side-, navigatsiooni-, seireteeninduse -ja aeronavigatsioonilise teabe teeninduse osutamist.
EANS-i kvaliteedijuhtimissusteem uhildab koiki ettevotte juhtimissusteeme uhtsete reeglite
alustel: ohutus, julgestus, kliendisuhted, tookeskkond, kommunikatsioon, infoturbe haldamine
Jne.

Korraliselt teostatakse jarelevalvet ka Lennuameti poolt, kes kontrollib meie vastavust regu-
laarse aeronavigatsiooniteenuse osutaja nouetele. 2016. aastal alustatud arendustegevuse
protsessi audit lopetati 2017. aasta I kvartatis, mille tulemusena koostasime detailse
tegevuskava koos meetmetega, et aktsiaseltsi arendustegevuse protsessi parendada.
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Kvaliteedijuhtimissusteemi siseauditid hindasid toimivust lennujuhtimises, lennuinfos, side-
tehnikas, lennuvaljadel, juhtkonnas, arendusesja ohutuses.

Personal

Pakume oma inimestele kaasaegseid tootingimusi ning suureparaseid voimalusi enesearen-
damiseks ja eneseteostuseks. Loppeva strateegiaperioodi personalivaldkonna eesmargiks
on olnud teenuse pakkumiseks ja arendamiseks vajamineva personati tagamine ja mo-
tiveeriva tookeskkonna-ja tingimuste loomine

Meie ettevote kasvab joudsalt, sest tahame tegutseda aina paremini: uletundideta tooajaga,
samas valmisolekuga liikluse kasvuks ning pidevalt suureneva panusega arendusprojek-
tidesse ja lennuohutuse tagamisse.

2017. aasta 31. detsembri seisuga tootas meil 200 tootajat (2016: 192 tootajat). Tootajate
arv on stabiilselt kasvanud alates 2002. aastast ja naitab endiselt kasvutrendi - viimase
aastaga kasvas tootajate arv 4,2%. 2017. aastal liitus ettevottega 20 uut tootajat. Uute
tookohtade loomine puudutas eeskatt lennujuhteja arendusosakonna tootajaid. Voolavus oli
2017. aastal4, 1 %.

2017. aastat viisime koostoos KantarEmoriga labi puhendumiseja rahulolu-uuringu tootajate
seas, uuringus osales 84% tootajatest ja puhendumuse koondnaitaja (TRI*M indeks) oli 76
punkti. Eesti keskmine on 66 punkti, Euroopa top 10% firmadest on naitaja 78 punkti. Votme-
teguriteks puhendumuse hoidmisel on meie ettevottes arendav too ja meeskonna toetus,
selged ja saavutatavad eesmargid, mis on seotud ettevotte uldiste eesmarkidega.

2017. aastal toimus lennujuhtide varbamise kampaania, kandideeris ligi 400 huvilist, kellest
valiti valja seitse lennujuhiopilast. Nendest kuus alustasid piirkondliku lennujuhtimise opin-
guid DFS Akadeemias Saksamaal ja uks ANS Finavias Soomes lahenemise- ja lahilen-
nujuhtimise padevuse omandamiseks. Opilased lopetavad opingud mais 2018.

2017. aastal said alguse veel kaks suurt projekti - esimeses nendest, kompetentsisusteemi
arendamise projekt, sai labi viidud esimene etapp, mille eesmargiks oli olukorra hindamine ja
edasise suuna valimine. Tootajate hindamisel on meil aja jooksul kogunenud mitmeid erine-
vaid susteeme ning nuud on eesmark tekitada uhtne kompetentsidel pohinev
hindamissusteem. Projekt sai alguse ettevotte riskide hindamisest, kus personalivaldkonna
suurimaks riskiks osutus kompetentse tootajaskonna tagamine.

Teine suurem projekt, mis alguse sai, oli tootaja ja peresobraliku margise projektis
osalemine. Margise saamiseks tuleb meil labida pikaajaline programm, mille kaigus hinna-
takse ja konsulteeritakse tooandjaid peresobralike voimaluste loomisel. Margise programm
kestab kolm aastat. Meie eesmark programmis osalemisel on tootajatele heade tootingi-
muste loomine ning margis annab meile voimaluse reklaamida ka ettevotte valiselt meie haid
tootingimusi.

Koolitustegevus

Lahtuvalt meie strateegilisest eesmargist on endiselt suure osatahtsusega olnud tootajate
arengu toetamine, nii ka 2017.aastal. Keskmine koolitusmaht tootaja kohta oli 4,34 % t66-
tajate tooajast (ei sisalda tootajate erialast valjaopet, taastamiskoolitust ja sissejuhatavaid
juhendamisi tookohal).
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Koolitusvaldkondadest andsid enim tooni lennujuhtimisalase koolitustegevuse vastavusse
viimine EL maaruse 2015/340 nouetegaja sellega seoses koolituste planeerimine teemadel,
mida varasemalt maaruse jargi noutud polnud (nt. stressi ja vasimuse juhtimine, meeskon-
natoo). Lisaks toimus mitmeid mahukaid koolitusprojekte, nt. Comsoft Solution projekt (len-
nuinfo tarkvara susteemikoolitus), mais 2018 joustuma hakkavast andmekaitse maarusest
tulenevad koolitused, lisaks jatkusid inglise ja eesti keele varskenduskoolitused, kus
osalejateks tootajad ule ettevotte.

Teadvustamaks elukestvas oppes osalemise olulisust ja raakimaks tulevikukompetentside
arendamisest, toimus taaskord uleettevotteline taiskasvanud oppija nadalale puhendatud
uritus, kus sellel korral oli teemaks labiraakimised.

Viisime labi hanke lennujuhtide koolitusprotsessi auditeerimiseks, mille eesmark on saada
valine hinnang kogu protsessile ning soovitused protsessi parendamiseks. Audit toimub
kevadel2018.

Lisaks koolituste labiviimisele oli Tootajate koolituse ja arenduse valdkonnas 2017. aastal
eesmargiks koolitusorganisatsiooni koolitusalaste protsesside parendamine, sh. Lennuameti
markuste eemaldamine seoses EL maarusega 2015/340. Detsembris 2017 toimunud Len-
nuameti auditeerimisel saime kinnitust, et kogu vajalik dokumentatsioon on maaruse nouete-
ga kooskolas ning muudatusettepanekuid nende poolt ei olnud.

Kuivord koolituste mahud on EANS- s aastatega jatkuvalt suurenenud, on vajadus susteemi
jargi, mis voimaldab lihtsalt koolitusandmeid sisestada ja hallata. Selleks viidi labi
tooajaplaneerimise susteemi uuendus.

Tookeskkond

EANS tookeskkond on korgel tasemel ning ettevote puuab teha koik, et hoida oma tootajaid
tervetena ja soodustada aktiivset tegutsemist oma tervise heaks. Investeerime tookeskkonna
pidevasse parendusse nii aega, kompetentse kui raha.
2017. aastal toimus 0 tooonnetust.

Jooksvalt ja vastavalt vajadusele toimuvad tootajate juhendamised tervise saastmise ja saili-
tamise teemadel, sporditoetustega argitame neid tervisespordiga tegelema. Ettevotte ru-
umides on tootajatel voimalik kasutada vaikest, kuid multifunktsionaalset spordisaali ning
mugavaid olmeruume ja puhkealasid. Alates 2016. aastast on tootajatel voimalik ettevottes
kohapeal kasutada osaliselt kompenseeritud massaaziteenust.

EANS-i tootajatest Ole poole on inimesed, kes peavad tood tegema ka oositi. Ootoo on
koormav, tekitades vasimust ja vasimus avaldab moju inimese toovoimele ja tervisele. Sel-
leparast tegime 2016. aastal algust FRMS (Fatigue Risk Management System) loomisega.
2016. aastal alustasime vasimuse temaatika teadvustamisega tootajatele, kui lulitasime uute
tootajate sissejuhatavasse koolitusse ka vasimuse ja stressi teadvustamise ja toimetuleku
teema. 2017. aastal valmis vasimuse temaatikat tutvustav infovoldik tootajatele. Vastavalt
Euroopa Komisjoni regulatsioonile (EL) 2017/373 - on tootajate vasimuse ning stressi
teemaga tegelemine kohustuslik. Praeguseks oleme lisaks eelnevale loonud kriitilise
intsidendi jargse stress! juhtimise susteemi, kompenseerime tootajate vaimse tervise spetsi-
alistide kulastusi (kuni kolmel korral aastas) ning tegeleme tervisepaevade raames tootajate
teadvustamisega.
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Tootajate arvu pideva kasvu tingimustes, on tekkinud olukord, kus on ruumipuudusja sellest
lahtuvad probleemid. Selle lahenduseks valmib 2018. aastal juurdeehitus, millega tuleb
juurde kontoripinda, puhkealasid ja koosolekuruume. Et uued tooruumid vastaksid tootajate
ootustete, viisime labi kusitluse tootajate seas, et nende soovidega voimalusel arvestada.

EESTI VABARIIK
Lennuliiklusteeninduse ii^t \

Aktsiaseltsi omanik y^s

NOUKOGU

AUDITIKOMITEE

JUHATUS

TEGEVJUHT

JUHTKOND . PERSONALIOSAKOND . FINANTSOSAkOND . OHUTUSOSAKOND . ARENDUSOSAKOND

_..J

LENNUJUHTIMISOSAKOND . iilDETEHNIKA OSAKOND . LENNUVALJADE OSAKONDB LENNUINFO OSAKOND

Tahtsamad sundmused seoses aktsiaseltsi juhtorganitega:

. Ainuaktsionari otsusega kutsuti tagasi noukogust pikaajalise staaziga noukogu esi-
meesAndres Uusma, noukogu liikmed, Margo Klaasmagi, Peep Peterson, Cinzia Siig
ja Silja Voormann-Milosevic. Noukogusse jai ainult uks liige eelmisest koosseisust -
Kaupo Raag, kes kutsuti kull tagasi, kuid taasnimetati uueks perioodiks.

. Uus noukogu nimetati kolmeks aastaks ja koosseisu vahendati 4 liikmeni. Uuteks
liikmeteks on Viljar Arakas, Riina Varts ja Ando Leppiman ja taasnimetatud Kaupo
Raag

. 2017. a viimasel noukogu koosolekul valiti noukogu esimeheks Viljar Arakas. Audi-
tikomitee jatkas samas koosseisus.

. Aktsiaseltsi noukogu pidas aruandeaastal 5 ning auditikomitee 7 koosolekut.

. 2017. aastal toimus 1 korraline uldkoosolek.

Aruandeaastal arvestati juhatuse liikmetele juhatuse liikme tasudena ja palgana 289,6 tuhat
eurot, noukogu ja auditikomitee liikmetele arvestati aasta jooksul tasudena kokku 29, 8 tuhat
eurot.

Tulemuslikkuse kava ja hinnad

2017. a. oli Euroopa Liidu ulese aeronavigatsiooniteenuste tulemuslikkuse kava teise vasta-
vusperioodi kolmas aasta. Tulemuslikkuse kava 2015-2019.a holmab endas funktsionaalsete
ohuruumi blokkide uleseid eesmarke neljas valdkonnas: kuluefektiivsus, labilaskevoime,
keskkond ja ohutus. VQrreldes tulemuslikkuse kava esimese vastavusperioodiga (aastateks
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2012-2014) lisandusid eesmarkidest kaks viimast ning kuluefektiivsuse eesmargid seati li-
saks marsruudi navigatsiooniteenuse osutamisele ka terminal! navigatsiooniteenuse
osutamisele.

Toimusid erinevad arutelud ja konsultatsioonid ka tulemuslikkuse kava tapsustamiseks ning
hinnamaaruses ettenahtud konsultatsioonid klientidega. Alates teisest vastavusperioodist
2015-2019, mil tulemuslikkuse kava kinnitatakse funktsionaalse ohuruumi bloki tasandil
(Eesti osaleb koostoos Norra, Soome ja Latiga NEFAB-\s), on selliste konsultatsioonide
eestvedajaks NEFAB Council. NEFAB-\ tulemuslikkuse kavas satestatud eesmargid kinnitati
Euroopa Komisjoni poolt 2. martsil 2015. a.

Eesmargid on kinnitatud FAB-\ pohiselt ja nende taitmist jalgitakse samuti FAB-\ pohiselt.
FANS on enda sisemised eesmargid taitnud.

Muudatused Lennuliiklusteeninduse AS-i navigatsiooniteenuste iihikuhindades:

Marsruudi navigatsiooniteenuse (MNT) eest voetava tasu arvutamisel valemis muutusi ei
olnud. Muutus valemis kasutatav uhikuhind 2016. aastal kehtinud 30, 69 eurolt tulenevalt
tulemuslikkuse kavast 28,46 eurole 2017. aastal. Seoses ettevotte liitumisega EURO-
CONTROLS uhtse marsruuditasude kogumise susteemiga tousis alates 01. 04. 2017 mars-
ruudi navigatsiooniteenuse uhikuhind tasemele 28, 53 eurot. Tulenevalt tulemuslikkuse ka-
vast ning kehtivast regulatsioonist muutis ettevotte marsruudi navigatsiooniteenuse
uhikuhinda ka 2018. aastaks, uueks uhikuhinnaks on 28, 79 eurot.
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Terminal! navigatsiooniteenuse (TNT) uhikuhinnaks oti 2017. aastal 96, 16 eurot, aasta varem
oli selleks 89,98 eurot. Alates l. jaanuarist 2018 on terminali navigatsiooniteenuse uhikuhin-
naks 95, 76 eurot.
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Majanduslik lisavaartus

Taiustamaks ettevotte majandustulemuste hindamist kasutab ettevotte juhatus majandusliku
lisavaartuse mootmist. Kui traditsiooniliselt piirdutakse kasumiaruande koostamisega ja selle
pohjal hinnangute andmisega, siis majandusliku lisavaartuse arvestamisel voetakse arvesse
ka omakapitali kasutamise kulu. Majandusliku lisavaartuse sisuks ongi omanikule ule tema
poolt noutava taseme teenitud kasum:

Majanduslik
lisavaartus Puhaskasum - Omakapital X ^d

Arvestades ettevotte riskitaset, maailma teiste teenuseosutajate omakapitali hinnana kasitle-
tud naitajaid ja omaniku seisukohti, on ettevottes omakapitali noutavaks tulumaaraks 2017.
aastal voetud 8, 0%.

Lennuliiklusteeninduse Aktsiaseltsi 2017. majandusaasta aruanne



19(53)

Peamiste teenuste loikes kujunes majanduslik lisavaartus alljargnevalt:

Marsruudi nav- Terminali navi-

igatsiooni- gatsiooni- Muud
teenus teenus teenused Kokku

Tulud
Arikulud

Kapitaliga
seotud kulud
Majanduslik
lisavaartus
ettevotte
tasandil

24 800 049
17167713

1 302 763

6 329 573

1 919770
1 451 695

171 053

297 022

287 709
28458

286

258 965

27 007 529
18647866

1 474 102

6 885 560

Riigi kulud
Majanduslik
lisavaartus riigi
tasandil

4 256 592

2 072 981

323 004

-25 982 258 965

4 579 596

2 305 964

Hea uhingujuhtimise tava aruanne

Lennuliiklusteeninduse AS kaitub ettevotte juhtimisega seotud kusimuste lahendamisel
uldjuhul Hea Ohingujuhtimise Tava (edaspidi: HUT) soovituslikest juhistest lahtuvalt. Lisaks
lahtutakse ettevotte juhtimisel lisaks HOT-is toodud soovituslikele juhistele ka riigivarasea-
dusest (edaspidi: RVS), kuna Lennuliiklusteeninduse AS kuulub 100% Eesti Vabariigile.
Seega, tulenevalt Lennuliiklusteeninduse AS ainuomanikust ning sellest tingitud spetsi-
ifilistest isearasustest ettevotte juhtimises uldkoosoleku ja noukogu tasandil, ei jargi Len-
nuliiklusteeninduse AS moningaid HOT-i soovituslikke juhiseid. Alljargnevalt on esitatud
viited nendele HUT-i satetele (HUT-i punkt ja selle luhikirjeldus), mida ei jargita ja lisatud
pohjendused mittejargimise kohta.

Samas on oluline markida, et vaatamata moningate juhiste mittejargimisele on Lennuliiklus-
teeninduse AS tegevuse korraldamisel tagatud ainuaktsionari ja kreeditoride igakulgne hu-
vide kaitse ning nende vordne kohtlemine. Mittejargitavad HUT-i juhised puudutavad
peamiselt uldkoosoleku labiviimist ja noukogu liikmete maaramist, milte eesmargiks on ta-
gada eelkoige aktsionaride huvide kaitse. Kuna Lennuliiklusteeninduse AS aktsiate
ainuomanik on Eesti Vabariik, on aktsionari huvid kaitstud vastavalt RVS-is satestatud

pohimotetele.

Uldkoosolek

Lennuliiklusteeninduse AS eijargi alljargnevaid HUT-i punkte:
Punkt 1. 1. 1 - Igale aktsionarile tagatakse oigus osaleda uldkoosolekul, votta uldkoosolekul
sona paevakorras esitatud teemadel ning esitada pohjendatud kusimusi ja teha ette-
panekuid.
Punkt 1.2. 1 - uldkoosoleku kokkukutsumise teade tehakse samaaegselt selle saatmisega
aktsionaridele ja/voi avaldamisega lileriigilise levikuga paevalehes kattesaadavaks ka
emitendi veebilehel.
Punkt 1.2.3 - samaaegselt seaduses satestatud uldkoosoleku kokkukutsumise tingimuste
taitmisega avalikustab juhatus emitendi veebilehel paevakorraga seotud olulise teabe, mis
on talle esitatud voi muul viisil kattesaadav.
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Punkt 1.2.4 - moistliku aja jooksul enne uldkoosoleku toimumist avaldab noukogu emitendi
veebilehel enda ettepanekud paevakorras olevate teemade kohta.
Punkt 1. 3. 1 - uldkoosoleku juhatajaks ei valita noukogu esimeest egajuhatuse liiget.
Punkt 1.3.2 - uldkoosolekul osalevad juhatuse liikmed, noukogu esimees ning voimalusel ka
noukogu liikmed ja vahemalt 1 audiitoritest.
Punkt 1.3. 3 - emitent teeb vastavate tehniliste vahendite olemasolul ning juhul, kui see ei ole
talle liiga kulukas, uldkoosoleku jalgimise ja sellest osavotu voimalikuks sidevahendite kaudu
(nt internet).

Ulaltoodud HUT-i juhiste mittejargimine on tingitud asjaolust, et Lennuliiklusteeninduse AS
ainuaktsionariks on Eesti Vabariik ning aktsionari oiguste teostajaks on Majandus- ja Kom-
munikatsiooniministeerium, mida esindab aktsionaride uldkoosolekul majandus- ja
taristuminister. Aktsionari oiguste teostamine ja esindaja volitused on satestatud RVS-s ning
uldkoosolekute toimumine ja sellel osalejad maaratakse vastavalt vajadusele kooskolastatult
ainuaktsionariga.

2017. a korralisel uldkoosolekul osalesid majandus- ja taristuminister, noukogu esimees,
juhatuse esimees ning uks majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi tootaja; audiitor
koosolekul ei osalenud. Koosolekust ei tehtud tehniliste sidevahendite kaudu ulekannet.

Juhatus

Vastavalt HClT-i punktile 2.2.7 esitatakse alljargnevalt andmed 2017. aastal Lennuliiklus-
teeninduse AS juhatuse liikmetele makstud juhatuse liikme tasude suuruse kohta ning kir-
jeldatakse lahkumishuvitiste ja taiendavate tasude maaramise susteemi.

Lennuliiklusteeninduse AS-i juhatuse liikmetele tasuti 2017. aastal kokku 289,6 tuhat eurot,
sh 2016. majandusaasta preemiasummasid 56, 7tuhande euro ulatuses. 2017. aasta ma-
jandustulemuste eest makstav voimalik preemia otsustatakse noukogu poolt peale ma-
jandusaasta aruande kinnitamist. Juhatuse liikmele makstava taiendava tasu ning
lahkumishuvitise suuruse piirmaarad on satestatud RVS § 86 Ig-tes 2 ja 3, millest tulenevalt
ei voi Lennuliiklusteeninduse AS juhatuse liikmele makstava taiendava tasu suurus kokku
uletada juhatuse liikme nelja kuu tasu. Seisuga 31. 12.2017 on Lennuliiklusteeninduse AS
kehtivate lepingute pohjal kohustus maksta juhatuse liikmetele tagasikutsumise korral huvitist
kolme kuu juhatuse liikmetasu ulatuses.

Taiendava tasu maaramine peab olema pohjendatud ning arvestama Lennuliiklusteeninduse
AS puhul loodud lisandvaartust ja turupositsiooni. Lahkumishuvitist voib maksta uksnesjuha-
tuse liikme tagasikutsumisel noukogu algatusel enne tema volituste tahtaja moodumist ning
selle suurus ei voi uletada juhatuse liikme kolme kuu tasu.

Noukogu

Punkt 3. 1.3 - Noukogu hindab korraparaselt juhatuse tegevust emitendi strateegia
elluviimisel, samuti hindab noukogu emitendi finantsseisundit, riskijuhtimise susteemi, juha-
tuse tegevuse oigusparasust ning seda, kas emitenti puudutav oluline teave on noukogule ja
avalikkusele nouetekohaselt teatavaks tehtud.

Noukogu poolt komiteede (auditikomitee, tasustamiskomitee jmt. ) asutamisel ja komiteedega
seotud asjaolude muutmisel ei pea ettevote otstarbekaks avaldada oma veebilehel nende
olemasolu, ulesandeid, koosseisu ja kohta, kuna ettevottel on uks aktsionar ning noukogu

LennuliiklusteeninduseAktsiaseltsi 2017. majandusaasta aruanne



21(53)

koosolekute protokollid edastatakse vastavalt riigivaraseadusele nii uldkoosolekule kui ka
rahandusministrile.

Lennuliiklusteeninduse AS ei jargi HUT-i punkti 3.2.2 - vahemalt pooled emitendi noukogu
liikmetest on soltumatud. Kui noukogus on paaritu arv liikmeid, siis voib soltumatuid liikmeid
olla uks liige vahem kui soltuvaid liikmeid. Lennuliiklusteeninduse AS noukogu on neljaliik-
meline. Vastavalt RVS-i §-le 81 Ig 11 osaluse valitseja lahtub nimetamiskomitee ettepanekust
noukogu liikmete valimiseksja koosseisu suuruse maaramiseks.

Vastavalt HUT-i punktile 3. 2. 5 esitatakse alljargnevalt andmed 2017. aastal makstud Len-
nuliiklusteeninduse AS-i noukogu liikmete tasu suuruse ja tasustamise korra kohta.
Lennuliiklusteeninduse AS-i noukogu ja auditikomitee liikmetele tasuti 2017. aastal kokku 29
tuhat eurot.

Noukogu tasustamise kord on satestatud RVS-i § 85. Vastavalt RVS-ile noukogu liikmetele
makstava tasu suuruse Ja selle maksmise korra otsustab osaluse valitseja ainuaktsionari,
ar/estades ariuhingu spetsiifikat.

Lennuliiklusteeninduse AS-i noukogu eelmise koosseisu liikme tasu suumseks 355 eurot
kuus ja noukogu esimehe tasu suuruseks 473 eurot kuus. Noukogu uue koosseisu liikme
tasu suuruseks on 500 eurot kuus ja noukogu esimehe tasu suuruseks 1000 eurot kuus.
Tasu makstakse noukogu liikmele uks kord kuus. Noukogu liikmele ei maksta tasu selle
koosoleku toimumise kuu eest, kui ta noukogu otsuste vastuvotmisel ei osalenud.

Vastavuses ulalnimetatud maarusega lisandub noukogu liikme tasule taiendav tasu noukogu
organi tegevuses osalemise eest. Lennuliiklusteeninduse AS-i noukogu organiks on audi-
tikomitee, mis koosneb kolmest liikmest. Noukogu auditikomitee tegevuses osalemise eest
makstakse komitee liikmele tasu 25% noukogu liikme tasust, komitee esimehe tasu moo-
dustab 37, 5% noukogu liikme tasust.

Lahkumishuvitist ja teisi taiendavaid tasusid lisaks tasule noukogu organi tegevuses
osalemise eest Lennuliiklusteeninduse AS-i noukogu liikmetele ei maksta.

Punkt 3. 3.2 - HUT-i aruandes naidatakse ara majandusaastajooksul tekkinud huvide
konfliktid koos igakordsete lahendustega.
2017. aasta majandusaasta aruande koostamiseni ei ole Lennuliiklusteeninduse AS-i nou-
kogu liikmed teavitanud ettevotjat uhestki teada olevast huvide konfliktist.

Teabe avaldamine

Lennuliiklusteeninduse AS ei rakenda HUT punkti 5 taielikult.
Mitterakendamise pohjuseks on Lennuliiklusteeninduse AS-i aktsionaride struktuurist tu-
lenev, mille kohaselt on Lennuliiklusteeninduse AS-1 uks aktsionar, mistottu ei ole teabe aval-
damine veebilehel efektiivne ning otstarbekas aktsionaride teavitamise viis, samuti ei ole
seetottu otstarbekas jagada koike infot ka inglise keeles.

HOT punkti 5 nouete tapsest mitterakendamisest hoolimata saadab Lennuliiklusteeninduse
AS vajalikud aruanded aktsionarile otse ning avaldab veebilehel teavet, mis pakub voi voib
huvi pakkuda avalikkusele. Samuti rakendab Lennuliiklusteeninduse AS HUT punktis 5.6
satestatud hoolsuse ja labimoelduse pohimotet suhtlemisel ajakirjanduse ning teiste hu-
vigruppidega.
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Lennuliiklusteeninduse AS-i veebilehel avaldatakse igal juhul info, mille avaldamise kohustus
tuleneb kehtivatest oigusaktidest, sh riigivaraseadusest.

Finantsaruandlus ja auditeerimine

Punkt 6.2.3 - Audiitorite rotatsiooni korraldamisel lahtub emitent Finantsinspektsiooni 24.
septembri 2003. a juhendist "Riikliku finantsjarelevalve teatud subjektide audiitorite rota-
tsioon". Nimetatud soovituslikku juhendit ei jalgita, kuna audiitor nimetatakse edaspidi
kolmeks kalendriaastaks konkursi tulemuste alusel.
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Raamatupidamise aastaaruanne

Finantsseisundi aruanne

(eurodes)

VARAD Lisa

KAIBEVARA
Raha ja raha ekvivalendid 2; 3

Nouded ostjate vastu 3; 4
Muud nouded ja ettemaksed 5
Kaibevara kokku

Materiaalne pohivara g
Immateriaalne pohivara 6
Pohivara kokku

VARAD KOKKU

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL

Luhiajalised laenukohustused 3; 7
Volad toovotjatele 8
Luhiajalised eraldised 3; 8
Muud luhiajalised kohustused 3; 9
Luhiajaline sihtfinantseering 16
Luhiajalised kohustused kokku
Pikaajalised eraldised 8
Pikaajalised laenukohustused 3; 7
Pikaajaline sihtfinantseering 1Q

Pikaajalised kohustused kokku
KOHUSTUSED KOKKU
OMAKAPITAL 10
Aktsiakapital
Kohustuslik reservkapital
Eelmiste perioodide jaotamata kasum
Koondkasum

OMAKAPITAL KOKKU
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU

31.12.2017 31.12.2016

1 261 089
4135207

407 304
5 803 600

11 643 059
13768133
25411 192
31 214 792

1 338 573
612518

1 239 658
2 877 932

423615
6 492 296

674 407
6963101

793 698
8 431 206

14923502

5112940
511 294

4 469 374
6197682

16291290
31214792

4 529 551
2 691 777

187 196
7 408 524

13028338
8794619

21 822 957
29 231 481

938 570
597 093

1 110050
2 720 567

136802
5 503 082

618504
4 342 985

385 302
5 346 791

10 849 873

5112940
511 294

4469136
8 288 238

18381 608
29 231 481

Lisad lehekulgedel 27-48 on raamatupidamise aastaaruande lahutamatud osad.

Initslaliscsritud a'nult identifltseerimfseks
Initiaiied for the purpose of Identification only
InitsiaatitMnitials' ' L. ^-

Kuupaev/date. zy. 03. 1^
PricewaterhouseCoopers. Taltinn
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Koondkasumiaruanne

(eurodes)

Muugitulu
Muu aritulu

Aritulud kokku

Kaubad, toore, materjal ja teenused
Muud tegevuskulud
Toojoukulud
Pohivara kulum

Arikutud kokku

Lisa

11

13
14
12
6

2017

26427112
579 997

-2 268 526
-1 781 127

-11 478913
-3119299

- 8 647 865

2016

27 082 472
376 120

27007109 27458592

-1 865 739
-1 335 549

-10417583
-2 647 024

-16265895

Arikasum
Finantstulud

Finantskulud

Kasum majandustegevusest

Dividendide tulumaks

Puhaskasum

Koondkasum

9; 15

8 359 244
419

-89 981
8 269 682

-2 072 000
6 197 682
6 197 682

11 192697
662

-190871
11 002488

-2714250
8 288 238
8 288 238

Lisad lehekulgedel 27-48 on raamatupidamise aastaaruande lahutamatud osad.

Initsialiseeritud alnult identifitseerimiseks
Initialled for the purpose of Identification only
Initsiaalid/initials L-^-

Kuupaev/date. ^. >3. 1S
PricewaterhouseCoopers, Tallinn
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Rahavoogude aruanne

(eurodes)

Lisa 2017 2016

Rahavood aritegevusest
Laekumised ostjatelt
Valjamaksed tamijatele
Tootajatele valjamakstud tootasu
Tasutud maksud

Muud laekumised

Muud valjamaksed
Rahavood aritegevusest kokku
Rahavood investeerimistegevusest

Tasutud materiaalse ja immateriaalse pohivara
eest

Saadud intresse

Rahavood investeerimistegevusest kokku
Rahavoodfinantseerimistegevusest
Dividendide valjamaksed
Dividendide tulumaks

Saadud laen

Tasutud laenud

Makstud intressid

Saadud/tagastatud sihtfinantseeringud
Rahavood finantseerimistegevusest kokku
Rahavood kokku

15
9:15

7

7

25167529
-4 085 269
-6441 123
-4 325 067

33074
-206 263

10142881

27 056 972
-3325112
-5 869 614
-4 094 564

6141
-200 158

13573665

-5779311 -3154946
357 656

-5778954 -3154290

-8 288 000
-3 286 250
4 000 000
-979 881
-86 495

1 008 237
-7 632 389
-3 268 462

-10857000
-1 500 000

0

-868 471
-195704
335 129

-13086046
-2 666 671

Raha ja raha ekvivalendid aasta algul
Rahavood kokku

Raha ja raha ekvivalendid aasta lopul

4529551 7196223
-3 268 462 -2 666 671
1 261 089 4 529 551

Lisad lehekulgedel 27-48 on raamatupidamise aastaaruande lahutamatud osad.

Initsialiseeritud ainult identifitseerimlseks"

Initsiaatid/initials LI-'.

Kuupaev/date 2P. o3. ij?
PricewaterhouseCoopers, TallinrT
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Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

Saldo31.12.2015

Valjamakstud dividendid
Koondkasum 2016

Saldo31. 12.2016

Valjamakstud dividendid
Koondkasum 2017

Saldo31.12.2017

Kohustuslik Jaotamata
Aktsiakapital reservkapital kasum Kokku

5112940 511294 15326136 20950370

0 0 -10857000 -10857000
0 0 8288238 8288238

5112940 511294 12757374 18381608

0 0 -8288000 -8288000
0 0 6197682 6197682

5112940 511294 10667056 16291290

Tapsem informatsioon aktsiakapitali ja muude omakapitali kirjete kohta on toodud lisas 10.

Lisad lehekulgedel 27-48 on raamatupidamise aastaaruande lahutamatud osad.

Initsialisesritud alnult identifltseerimiseks
Iniliaiied for the purpose of identification only
Initsiaatid/initials L. k.

Kuupaev/date. ^?. 03. 1S'_
PricewaterhouseCoopers, Tallinn
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Initsialises'itud ainult identifitseerimlseks
Initiaiied for the purpose of Identification only
Initsiaalid/initiats' ' U.

Kuupaev/date. Jp. ^-lf
PricewaterhouseCoopere, Tallinn

LISA 1. Aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspohimotted ja hindamisalused

Oldine informatsioon

Lennuliiklusteeninduse Aktsiaselts (edaspidi "Ettevote") on Eestis registreeritud ja Eestis
tegutsev peamiselt aeronavigatsiooniteenuse osutamisega tegelev ariuhing, kelle aktsiatest
100% kuulub Eesti Vabariigile. Ettevote ei oma uhtegi tutar- ega sidusettevotet. Ettevotte
aadress on Kanali poik 3, Rae kula, Rae vald, Harjumaa.

Kaesolev raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes ning kajastab perioodi
1-jaanuar kuni 31. detsember 2017. Ettevotte raamatupidamise aastaaruande on juhatus
kinnitanud 23. martsil 2018.

Vastavalt ariseadustikule on juhatuse poolt koostatud majandusaasta aruande, mille uheks
osaks on raamatupidamise aastaaruanne, kinnitamine aktsionaride uldkoosoleku pade-
vuses. Aktsionaril on oigus juhatuse koostatud ja kinnitatud majandusaasta aruannet mitte
heaks kiita ning nouda uue aruande koostamist.

Koostamise alused

Ettevotte raamatupidamise aastaaruanne on koostatud vastavalt Rahvusvaheliste Raama-
tupidamise Standardite Noukogu (IASB) poolt valjatootatud Rahvusvahelistele Finants-
aruandluse Standarditele (IFRS) ja Rahvusvaheliste Finantsaruandluse Totgenduste
Komitee (IFRIC) tolgendustele nagu need on vastu voetud Euroopa Liidu poolt (EL IFRS).
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lahtutud soetusmaksumuse meetodist.

Arvestus-ja esitusvaluuta

Ettevotte arvestus-ja esitusvaluutaks on euro.

Korrigeerimised vordlusandmetes

Klassifitseerimise muudatus sihtfinantseeringu arvestamisel.
2017. aastal toimus muudatus sihtfinantseeringu kajastamisel luhi-ja pikaajaliseks.
Korrigeerimised finantsseisundi aruandes:

(EUR) 31. 12. 2016 Korri-
geenmine

31. 12.2016
korrigeeritud

Muud luhiajalised
kohustused

3 242 671 -522 104 2 720 567

Sihtfinantseering
(luhiajaline)

136802 136802

Sihtfinantseering
(pikaajaline)

385 302 385 302

Korrigeerimine ei avalda moju koondkasumiaruandele

Uute voi muudetud standardite ja tolgenduste rakendamine.

Jargmised uued voi muudetud standardid ja tolgendused muutusid ettevottele kohustusli-
kuksalates01. 01.2017:
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"Avalikustamise projekt" - IAS 7 muudatused (rakendub 1. jaanuaril 2017 voi hiljem al-
gavatele aruandeperioodidele). Muudetud standard IAS 7 nouab finantseerimistegevusest
tekkinud kohustuste alg- ja loppsaldo vahel toimunud liikumiste avalikustamist. Vastavalt
standard! nouetele on aastaaruandes avalikustatud informatsioon volakohustuste alg- ja
loppsaldo vahel toimunud liikumiste kohta.
Olejaanud uutel voi muudetud standarditel voi tolgendustel, mis hakkasid esmakordselt keh-
tima 01.01.2017 algaval aruandeaastal, ei ole eeldatavasti olulist moju ettevottele.

Uued standardid, tolgendused ja nende muudatused

Valja on antud uusi voi muudetud standardeid ja tolgendusi, mis muutuvad ettevottele ko-
hustuslikuks alates 01.01.2018 voi hilisematel perioodidel ja mida ettevote ei ole rakenda-
nud ennetahtaegselt:

IFRS 9 ,, Finantsinstrumendid" (rakendub 1. jaanuaril 2018 voi hiljem algavatele aruande-
perioodidele). Due standardi peamised reeglid on jargmised:
. Finantsvarad tuleb klassifitseerida uhte kolmest mootmiskategooriast - varad, mida ka-

jastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses, varad, mida kajastatakse oiglases vaartu-
ses muutustega labi muu koondkasumiaruande, ja varad, mida kajastatakse oiglases
vaartuses muutustega labi kasumiaruande.

. Volainstrumendi klassifitseerimine soltub ettevotte arimudelist finantsvarade haldamisel

ning sellest, kas vara lepingulised rahavood sisaldavad ainult pohiosa- ja intressimak-
seid (,,APIM").

. Omakapitaliinstrumendid tuleb alati kajastada Qiglases vaartuses. Samas voib juhtkond
teha tagasivotmatu valiku kajastada oiglase vaartuse muutused labi muu koondkasumi-
aruande, eeldusel, et instrumenti ei hoita kauplemiseesmargil. Kui omakapitaliinstrumen-
ti hoitakse kauplemiseesmargil, tuleb selle oiglase vaartuse muutused kajastada kasu-
miaruandes.

. Enamus IAS 39 noudeid finantskohustuste klassifitseerimiseks ja mootmiseks kanti
muutmata kujul ule IFRS 9-sse. Peamiseks muudatuseks on see, et finantskohustuste
puhul, mis on maaratud kajastamiseks oiglases vaartuses labi kasumiaruande, peab et-
tevote enda krediidiriski muutusest tulenevad oiglase vaartuse muutused kajastama
muus koondkasumiaruandes.

. IFRS 9 kehtestab uue mudeli vaartuse languse kahjumite kajastamiseks - oodatava
krediidikahjumi mudeli. See on ,, kolmetasandiline" lahenemine, mille aluseks on finants-
varade krediidikvaliteedi muutumine parast esialgset arvelevotmist.

. Riskimaandamisarvestuse noudeid muudeti, et siduda raamatupidamisarvestus paremini
riskijuhtimisega. Standard pakub ettevotetele arvestuspohimotte valikut rakendada kas
IFRS 9 riskimaandamisarvestuse noudeid voi jatkata IAS 39 rakendamist koikidele riski-
maandamisinstrumentidele, kuna standard ei kasitle hetkel makro-
riskimaandamisarvestust.

Ettevote hinnangul standard ei avalda olulist moju finantsaruannetes.

IFRS 15 ,, Muugitulu lepingutelt klientidega" (rakendub 1. jaanuaril 2018 voi hiljem alga-
vatele aruandeperioodidele). Due standard! pohiprintsiibi kohaselt kajastatakse muugitulu
siis, kui kaup voi teenus antakse kliendile ule, ning muugitulu kajastatakse tehinguhinnas.
Koos muudud kaubad ja teenused, mis on eristatavad, tuleb kajastada eraldi ning lepingu-
hinnast antavad hinnaalandused tuleb reeglina allokeerida eraldi elementidele. Kui saadav
tasu voib teatud pohjustel muutuda, kajastatakse muugituluna miinimumsumma, kui sellega
ei kaasne olulist tuhistamise/tagasimaksmise riski. Klientidega lepingute saamise tagami-
seks tehtud kulutused tuleb kapitaliseerida ja amortiseerida selle perioodijooksul, mil leping
tekitab tulusid. Standardi rakendamise hinnanguline moju ettevotte finantsaruandele on juht-
konna hinnangul ebaoluline.

LennuliiklusteeninduseAktsiaseltsi 2017. majandusaasta aruanne



29(53)

Initsialiscoritudainultidentifitseerimiseks
Initialled for the purpose of identification only
initsiaalid/initials L-k-
Kuupaev/date <3^. 0}. \^

>, Tatlinn

IFRS 15 ,,Muugitulu lepingutelt klientidega", muudatused (rakendub 1 jaanuaril 2018
voi hiljem algavatele aruandeperioodidele). Muudatused ei muuda standardi pohiprintsiipe,
vaid selgitavad, kuidas neid printsiipe tuleks rakendada. Muudatused selgitavad, kuidas tu-
vastada teostamiskohustusi (lubadust kliendile ule anda kaupa voi osutada teenust) lepin-
gus; kuidas maarata, kas ettevote on muugitehingu pohiosutaja (principal) (kauba voi teenu-
se pakkuja) voi agent (vastutav kauba voi teenuse pakkumise korraldamise eest); ning kui-
das maarata, kas muugitulu litsentsi andmise eest tuleb kajastada konkreetsel ajahetkel voi
perioodi jooksul. Neile selgitustele lisaks sisaldavad muudatused kaks taiendavat lihtsustust
eesmargiga vahendada ettevotte kulusid ja keerukust standardi esmakordsel rakendamisel.
Ettevote hindas muudatuste moju finantsaruandelejajuhtkonna hinnagul on see ebaoluline.

IFRS 16 ,, Rendilepingud" (rakendub l. jaanuaril 2019 voi hiljem algavatele aruandeperioo-
didele). Uus standard satestab rendilepingute arvelevotmise, mootmise, esituse ja avalikus-
tamise pohimotted. KQikide rendilepingute tutemusena saab rendilevotja oiguse kasutada
vara alates rendilepingu algusest ning - juhul kui rendimakseid tehakse ule perioodi - ka
finantseeringu. Sellest tulenevalt elimineerib IFRS 16 rendilepingute klassifitseerimise kasu-
tus-ja kapitalirentideks nagu seda tegi IAS 17 ning selle asemel kehtestab uhe arvestusmu-
deli rendilevotjate jacks. Rendilevotjad peavad (a) arvele votma varad ja kohustused koikide
ule 12-kuuliste rendilepingute osas, v. ajuhul kui renditav vara on vaikese vaartusega; ning
(b) kajastama kasumiaruandes kulumit renditavadelt varadelt ja intressikulu rendi-
kohustustelt. IFRS 16 pohimotted rendileandjate jaoks jaavad sisuliselt samaks IAS 17 po-
himotetega, ehk et rendileandja jagab jatkuvalt oma rendilepingud kasutus- ja kapitalirenti-
deks ning kajastab neid rendiliike erinevalt. Ettevote hindas standard! moju finantsaruande-
Ie. Varad ja kohustused suurenevad hinnanguliselt 293 tuhat.

Olejaanud uutel voi muudetud standarditel voi tolgendustel, mis veel ei kehti, ei ole eeldata-
vasti olulist moju ettevottele.

Valisvaluuta arvestus

Koik valisvaluuta tehingud on kajastatud eurodes tehingupaeval kehtinud Euroopa Kesk-
panga ametliku valuutakursi alusel. Valisvaluutas fikseeritud monetaarsed varad ja kohus-
tused on aruandeperioodi lopul umber hinnatud vastavalt aruandeperioodi lopul kehtinud
Euroopa Keskpanga ametlikule valuutakursile. Umberhindamisest saadud kursikasumid ja
-kahjumid on kajastatud koondkasumi aruandes.

Luhi-ja pikaajalised varad ja kohustused

Varad ja kohustused on kajastatud luhiajalistena, kui nad realiseeruvad 12 kuu jooksul
alates aruandeperioodi lopust. Pikema perioodi jooksul realiseeruvad varad ja kohustused
on kajastatud pikaajalistena.

Finantsvara

Koik finantsvarad voetakse algselt arvele nende oiglases vaartuses. Algne oiglane vaartus
sisaldab ka koiki finantsvara soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi, sealhulgas tasud
vahendajatele ja noustajatele, tehinguga kaasnevad mittetagastatavad maksud ja muud
sarnased kulutused, v. a. selliste finantsvarade, mida kajastatakse oiglases vaartuses
muutusega labi koondkasumiaruande, soetamisega seotud kulutused.

Soltuvalt finantsvarade omandamise eesmargist klassifitseeritakse investeeringuid vastavalt
IAS 39 nouetele jargmistesse kategooriatesse:
- laenudja nouded;

oiglases vaartuses muutustega labi koondasumiaruande kajastatavad finantsvarad;
- lunastustahtajani hoitavad investeeringud;
- muugiootel finantsvarad.
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Ettevotte koik finantsvarad kuuluvad kategooriasse laenud ja nouded seisuga 31. 12.2017 ja
31. 12.2016.

Laenud ja nouded on fikseeritud voi kindlaksmaaratavate maksetega finantsvarad, mis ei ole
noteeritud aktiivsel turul. Laenud ja nouded kajastatakse kaibevaradena, v. a juhul kui nende
tasumise tahtaeg on hiljem kui 12 kuu jooksul parast bilansikuupaeva. Selliseid varasid
kajastatakse pohivarana. Laenud ja nouded voetakse esmalt arvele oiglases vaartuses koos
tehingukulutustega ning parast esmast arvele votmist kajastab ettevote laenusid ja noudeid
korrigeeritud soetusmaksumuses (miinus voimalikud vaartuse langusest tulenevad allahind-
lused), arvestades jargnevatel perioodidel noudelt intressitulu, kasutades efektiivse
intressimaara meetodit.

Korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil kajastatavaid finantsvarasid hinnatakse alia juhul,
kui on toenaoline, et nende kaetav vaartus on vaiksem kui vaartus finantsseisundi aruandes
(ebatoenaoliselt laekuvate nouete osas on allahindlus kajastatud kontraaktiva kontol ning
lootusetud nouded on finantsseisundi aruandest valja kantud). Korrigeeritud soetusmak-
sumuses kajastatavate finantsvarade kaetav vaartus on finantsvarast tulevikus saadavate
rahavoogude nuudisvaartus diskonteerituna esmasel kajastamisel fikseeritud efektiivse
intressimaaraga. Igat nouet konkreetse kliendi vastu hinnatakse eraldi, arvestades
teadaolevat infot kliendi maksevoime kohta. Aritegevusega seotud finantsvarade allahindlus
kajastatakse koondkasumiaruandes arikuluna (real "muud tegevuskulud") ning inves-
teerimistegevusega seotud finantsvarade allahindlus kajastatakse koondkasumiaruandes
finantskuluna. Aruandeperioodil laekunud, eelnevalt kuludesse kantud nouded on kajastatud
koondkasumiaruandes ,,muu arituluna".

Oiglase vaartuse sisendite tasemete selgitused vastavalt IFRS 13-le:
. Tase 1: (korrigeerimata) noteeritud hinnad identsete varade voi kohustiste aktiivsetel

turgudel;
. Tase 2: muud sisendid kui 1. tasemes sisalduvad noteeritud hinnad ja mis on vara

voi kohustise osas jalgitavad kas otse (st hindadena) voi kaudselt (st on tuletatud
hindadest);

. Tase 3: vara voi kohustise sisendid, mis ei pohine jalgitavatel turuandmetel (mit-
tejalgitavad sisendid).

Aktiivsetel turgudel kaubeldavate finantsinstrumentide oiglase vaartuse aluseks on
noteeritud turuhinnad aruandeperioodi lopu seisuga. Turgu peetakse aktiivseks, kui
noteeritud hinnad on lihtsalt ja regulaarselt kattesaadavad borsilt, vahendajalt, maaklerilt,
toostusharu grupilt, hindamisteenistuselt voi regulatiivselt organilt, ja need kujutavad tegelike
ja regulaarselt aset leidvate turutingimustel toimuvate tehingute hindu. Aktiivsel turul mitte-
kaubeldavate finantsinstrumentide oiglane vaartus maaratakse hindamistehnikate abil.
Instrument liigitatakse tasemele 2, kui koik olulised sisendandmed, mis on vajalikud oiglase
vaartuse maaramiseks, on jalgitavad. Kui uks voi mitu olulist sisendit ei baseeru jalgitavatel
turuandmetel, liigitatakse instrument tasemele 3. Ettevotte koik finantsinstrumendid on liigi-
tatud tasemele 3 (taiendav info lisas 3).

Finantsvaradelt saadav intressitulu arvestatakse kasutades efektiivset intressimaara. Ar-
vestatud, kuid valjamaksmata tulu kajastatakse finantsseisundi aruandes viitlaekumisena.
Finantsvarade kajastamine lopetatakse siis, kui ettevote kaotab oiguse finantsvarast tulene-
vatele rahavoogudele voi ta annab kolmandale osapoolele ule varast tulenevad rahavood
ning enamiku finantsvaraga seotud riskidestja huvedest.
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Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja raha ekvivalendid nii finantsseisundi aruandes kui ka rahavoogude aruandes moo-
dustavad sularaha kassas, raha arvelduskontodel, luhiajalised (kuni 3 kuud) deposiidid.

Materiaalne pohivara

Kajastamine ja mootmine

Pohivaraks loetakse ettevotte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasutiku
eluaega ule uhe aasta. Materiaalset pohivara kajastatakse soetusmaksumuses, millest on
maha arvatud akumuleeritud amortisatsioon ja vaartuse langusest tulenevad allahindlused.
Soetusmaksumus holmab kulutusi, mis on otseselt seostatavad vara soetamisega. Oma
tarbeks valmistatud pohivara soetusmaksumus koosneb materjalikulust, otsestest toojouku-
ludest ning muudest kuludest, mis on otseselt vajalikud vara eesmargiparase kasutamise
ettevalmistamiseks. Pohivara soetamise, ehitamise voi tootmisega seotud laenukasutuse
kulutused kapitaliseeritakse vara soetusmaksumusse.

Juhul, kui materiaalse pohivara objekt koosneb uksteisest eristatavatest olulistest kompo-
nentidest, millel on erinevad kasulikud eluead, voetakse need komponendid raamatupida-
mises arvele eraldi varaobjektidena, maarates neile eraldi amortisatsiooninormid vastavalt
komponentide kasulikule elueale.
Edaspidised valjaminekud
MQne materiaalse pohivaraobjekti osasid tuleb teatud ajavahemike jarel vahetada voi reno-
veerida. Sellised valjaminekud kajastatakse materiaalse pohivara bilansilises maksumuses
juhul, kui on toenaoline, et ettevote saab varaobjekti osaga seotud tulevast kasu ja vara-
objekti osa soetusmaksumust saab usaldusvaarselt hinnata. Asendatud osade kajastamine
finantsseisundi aruandes lopetatakse. Vastavalt eelmises loigus toodud arvelevotmise
pohimotetele ei kajastata materiaalse pohivara objekti bilansilises maksumuses igapaevase
hooldusega seotud kulusid. Sellised valjaminekud on tekkepohiselt perioodikulud.
Kulumi arvestus

Kulum kajastatakse koondkasumiaruandes ning arvestatakse materiaalselt pohivaralt ning
selle eristatavatelt komponentidelt lineaarsel meetodil. Maad ja lopetamata ehitisi ei amor-
tiseerita. Ettevote kasutab jargmisi amortisatsiooninorme:

. maa 0%

rajatised, hooned, ehitised ja nende tehnosusteemid 2-20%
. masinad ja seadmed 1-40%
. muu inventar 10-40%

Amortisatsiooni arvestamist alustatakse hetkest, mil vara on kasutatav vastavalt juhtkonna
poolt plaanitud eesmargil ning lopetatakse kui loppvaartus uletab bilansilist jaakmaksumust,
vara lopliku eemaldamiseni kasutusest voi umberklassifitseerimisel ,,muugiootel pohivaraks".
Materiaalsele pohivarale maaratud kasulikud eluead, jaakvaartused ja amorti-
satsioonimeetodid vaadatakse ule iga-aastaselt. Muudatustest tulenev moju kajastub aruan-
deperioodis ja jargnevates perioodides.

Materiaalse pohivara kajastamine lopetatakse vara voorandamisel voi siis, kui ettevote ei
eelda selle vara kasutamisest voi muugist enam majanduslikku kasu saada. Materiaalse
pohivara kajastamise lopetamisest tekkivad kasumid ja kahjumid kajastatakse koond-
kasumiaruandes real ,, p6hivara kulum" perioodil, mil kajastamine lopeb.

Immateriaalne pohivara

Immateriaalne pohivara voetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb
ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud kulutustest. Immateriaalset pohivara kajas-
tatakse soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleerunud kulum ja voimalikud
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vaartuse langusest tulenevad allahindlused. Immateriaalset pohivara (valja arvatud firma-
vaartus) amortiseeritakse lineaarsel meetodil hinnangulise kasuliku eluea jooksul. Immater-
iaalse pohivara vaartuse langust hinnatakse juhul, kui eksisteerib sellele viitavaid asjaolusid,
analoogiliselt materiaalse pohivara vaartuse languse hindamisele.
Amortisatsioon

Amortisatsiooni arvestatakse lineaarselt iga immateriaalse varaobjekti kohta vastavalt selle
kasulikule elueale maaraga 4-20% aastas.

Varade vaartuse langus

Finantsvara

Igal bilansipaeval hindab Ettevote, kas eksisteerib objektiivseid toendeid finantsvara
vaartuse languse kohta. Finantsvara vaartus loetakse langenuks juhul, kui esineb objek-
tiivseid toendeid uhest voi enamast sundmusest, mis on negatiivselt mojutanud varast
saadavaid rahavoogusid. Vt ka IQik ,, Finantsvarad".

Mittefinantsvara

Igal bilansipaeval hindab Ettevote kriitiliselt, kas on marke, mis voiksid viidata mittefinantsva-
rade vaartuse langusele. Kui ilmneb marke varade vaartuse voimalikust vahenemisest,
viiakse labi vara kaetava vaartuse test.

Vara kaetav vaartus on kas selle vara voi raha teeniva uksuse oiglane vaartus, millest on
maha arvatud muugikulud voi kasutusvaartus olenevalt sellest, kumb neist on suurem. Ka-
sutusvaartuse hindamisel diskonteeritakse hinnangulisi tulevasi rahavooge diskontomaara-
ga, mis valjendab hetke turuvaartuse suundumusi ja varaga seotud spetsiifilisi riske. Vara
vaartuse languse testimiseks grupeeritakse varad koige vaiksemasse voimalikku varade
gruppi, mille pidevast kasutamisest on voimalik rahavoogusid eristada ning mis on olulises
osas soltumatud teistest varadest voi varade gruppidest saadavatest rahavoogudest.
Vara vaartuse langus kajastatakse kahjumina, kui vara voi selle raha genereeriva uksuse
bilansiline vaartus uletab selle hinnangulist kaetavat vaartust. Vara vaartuse langusest tek-
kinud kahjumid kajastatakse koondkasumiaruandes.

Varade kaetavat vaartust suurendatakse juhul, kui on viiteid, et vara vaartus on tousnud ja
kaetava vaartuse arvutamisel kasutatud hinnangud muutuvad. Kui vaartuse testi tulemusel
selgub, et vara kaetav vaartus on tousnud Ole bilansilise jaakmaksumuse, tuhistatakse va-
rasem allahindlus ning suurendatakse bilansilist jaakmaksumust. Olempiiriks on vara bilan-
siline jaakmaksumus, mis oleks kujunenud arvestades vahepealsetel aastatel normaalset
amortisatsiooni.

Finantskohustused

KQik finantskohustused (volad hankijatele, voetud laenud, viitvolad, muud volakohustused)
voetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on finantskohustuse eest saadud
tasu oiglane vaartus. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuses, kasu-
tades efektiivse intressimaara meetodit. Tehingukulud voetakse arvesse efektiivse
intressimaara arvutamisel ning kantakse kuludesse finantskohustuse eluea jooksul. Fi-
nantskohustustega kaasnevad kulutused (sh intressikulud) kajastatakse tekkepohiselt peri-
oodikuluna. Finantskohustus liigitatakse luhiajaliseks, kui see tuleb tasuda 12 kuu jooksul
alates aruandepaevast voi kui ettevottel pole tingimusteta oigust lukata kohustuse tasumist
edasi rohkem kui 12 kuud alates aruandepaevast. Laenukohustusi, mis tuleb tagasi maksta
12 kuu jooksul alates aruandepaevast, kuid mis refinantseeritakse pikaajaliseks parast
aruandepaeva, kuid enne aastaaruande kinnitamist, kajastatakse luhiajalisena. Samuti kaja-
statakse luhiajalisena laenukohustusi, mida laenuandjal on oigus aruandepaeval tagasi
kutsuda laenulepingu rikkumisetottu.
Ettevote ei ole laenukulutusi kuni aruandeperioodi lopuni kapitaliseerinud.
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Initsiaalid/initials- " L-k-

Kuupaev/date oiy. 'o^
PricewaterhouseCoopers, Tallinn

Finantskohustuse kajastamine lopetatakse siis, kui kohustus on tasutud, tuhistatud voi ae-
gunud.

Eraldised ja tingimuslikud kohustused

Finantsseisundi aruandes kajastatakse eraldisena enne aruandeperioodi loppu toimunud
kohustavast sundmusest tulenevaid kohustusi, millel on kas seaduslik voi lepinguline alus
voi mis tulenevad ettevotte senisest tegevuspraktikast, mis nouavad varast loobumist, mille
realiseerumine on toenaoline (on rohkem toenaoline kui mitte, et vahendite valjavool on va-
jalik kohustuse rahuldamiseks) ja mille maksumust on voimalik usaldusvaarselt moota, kuid
mille realiseerimise aeg voi summa ei ole tapselt teada. Eraldiste kajastamisel finants-
seisundi aruandes lahtutakse juhtkonna hinnangust eraldiste taitmiseks toenaoliselt vaja-
mineva summa ning eraldise realiseerumise aja kohta. Eraldis kajastatakse finantsseisundi
aruandes summas, mis on juhtkonna hinnangu kohaselt aruandeperioodi lopu seisuga vaja-
lik eraldisega seotud kohustuse rahuldamiseks voi uleandmiseks kolmandale osapoolele.
Eraldiste kulu ja eraldiste finantsseisundi aruandes kajastatud maksumuse muutuste kulu
kajastatakse aruandeperioodi kuludes. Eraldisi ei moodustata tulevaste perioodide kahju-
mite katmiseks.

Juhul kui eraldis realiseerub toenaoliselt hiljem kui 12 kuu jooksul parast aruandeperioodi
loppu, kajastatakse seda diskonteeritud vaartuses (eraldisega seotud valjamaksete nuudis-
vaartuse summas), valja arvatud juhul, kui diskonteerimise moju on ebaoluline.
Lubadused, garantiid ja muud kohustused, mille realiseerumine on vahetoenaoline voi mil-
lega kaasnevate kulutuste suurust ei ole voimalik piisava usaldusvaarsusega hinnata, kuid
mis teatud tingimustel voivad tulevikus muutuda kohustusteks, on avalikustatud aastaa-
ruande lisades tingimuslike kohustustena.

Rendiarvestus

Kapitalirendiks loetakse rendisuhet, mille puhul koik olulised vara omandiga seonduvad ris-
kid ja huved kanduvad ule rentnikule. Ulejaanud rendilepinguid kasitletakse kasutusrendina.
Kapitalirendi puhul voetakse vara ja kohustus rentniku finantsseisundi aruandes arvele
renditud vara oiglases vaartuses voi rendimaksete miinimumsumma nuudisvaartuses juhul,
kui see on madalam. Rendimaksed jaotatakse finantskuluks (intressikulu) ja kohustuse ja-
akvaartuse vahendamiseks. Finantskulud jaotatakse rendiperioodile arvestusega, et
intressimaar on kogu aja kohustuse jaakvaartuse suhtes sama. Kapitalirendi tingimustel
renditud varad amortiseeritakse nagu omandatud pohivaragi, kusjuures amortisatsiooni-
perioodiks on vara eeldatav kasulik tooiga voi rendisuhte kehtivuse periood, olenevalt
sellest, kumb on luhem.

Ettevote kasutusrentnikuna

Kasutusrendi maksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kuluna.

Ettevote kasutusrendile-andjana

Kasutusrendi tingimustel valjarenditud vara kajastatakse finantsseisundi aruandes tava-
korras, analoogselt muule ettevotte finantsseisundi aruandes kajastatavale varale. Kasu-
tusrendi maksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt koondkasumiaruande kirjel
,, muu aritulu".

Tulud

Tulu kajastatakse saadud voi saadaoleva tasu oiglases vaartuses.

Tulu navigatsiooniteenuse osutamisest kajastatakse perloodil, mil teenuse osutamine
ohusoiduki meeskonnale on loppenud. Tulu teenuse osutamisest arvutatakse vastavalt ava-
likustatud hinnakirjas toodud pohimotetele ja uhikuhindadele. Klientidele esitatakse arved
reeglina uks kord kuus vastavalt osutatud teenuste mahule.
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Tulu kaupade muugist kajastatakse siis, kui koik olulised omandiga seotud riskid ja kasu
saamise voimalused on lainud Ole ostjale. Tulu teenuse osutamisest voi kaupade muugist ei
kajastata, kui ettevote ei ole kindel noude laekumise voi kulude huvitamise toenaosuses.
Muugituluna kajastatakse tasu osutatud teenuste ja muudud kaupade eest, millest on maha
arvatud hinnaalandused.

Intressitulu kajastatakse tekkepohiselt efektiivse intressimaara alusel koondkasumiaruandes
finantstulude koosseisus.

Toojoukulud

Toojoukulud kajastatakse koondkasumiaruandes hetkel, kui ettevottel on tootajate ees tek-
kinud kohustus. Toojoukuludes kajastatakse tootajatele makstud palk koos sotsiaalmaksu
(33%) ning tootuskindlustusmaksega (0, 8%) ning tehtud erisoodustused koos nendelt
makstud tulumaksu (tulumaksumaar alates 1.01.2015 20/80) ja sotsiaalmaksuga.
Puhkusetasu kulu ning kohustuse suurus aruandeperioodi lopus maaratakse inventuuri
kaigus. Valjateenitud puhkusetasu kajastatakse koondkasumiaruandes toojoukuludena ning
voetakse finantsseisundi aruandes arvele luhiajalise kohustusena.

Ettevotte tulumaks

Kehtiva tulumaksuseaduse kohaselt ei maksustata Eestis mitte ettevotte kasumit, vaid divi-
dende maaraga 20/80 netodividendina valjamakstud summast. Tulenevalt maksustamise
kontseptsiooni eriparast ei oma moiste ,,varade ja kohustuste maksubaas" majanduslikku
sisu ning edasilukkunud tulumaksukohustust ega tulumaksu vara ei saa tekkida.
Dividendidelt arvestatavat ettevotte tulumaksu kajastatakse tulumaksukuluna ja
-kohustusena dividendide valjakuulutamise perioodi koondkasumiaruandes.
Maksimaalne voimalik tulumaksukohustuse summa, mis voiks kaasneda dividendide
valjamaksmisega, on ara toodud lisas 15.
Alates 2019. aastast on voimalik dividendide valjamaksetele rakendada maksumaara 14/86.
Seda soodsamat maksumaara saab kasutada dividendimaksele, mis ulatub kuni kolme
eelneva majandusaasta keskmise dividendide valjamakseni, mis on maksustatud 20/80
maksumaaraga. Kolme eelneva majandusaasta keskmise dividendimakse arvestamisel on
2018.a. esimene arvesse voetav aasta.

Sihtfinantseerimine

Varade sihtfinantseerimist kajastatakse brutomeetodil. Sihtfinantseerimise abil soetatud vara
voetakse finantsseisundi aruandes arvele tema soetusmaksumuses, varade soetamise toe-
tuseks saadud sihtfinantseerimise summa kajastatakse finantsseisundi aruandes pikaajalise
kohustusena kui tulevaste perioodide tulu sihtfinantseerimisest. Soetatud vara amor-
tiseeritakse kulusse ja sihtfinantseerimise kohustus tulusse soetatud vara kasuliku eluea
jooksul.

Tegevuskulude sihtfinantseerimisest saadud tulu kajastatakse koondkasumiaruandes pro-
portsionaalselt sellega seonduvate kuludega. Tulu kajastamisel rakendatakse brutomeetodit,
st. saadud toetusi ja kompenseeritavat kulu kajastatakse koondkasumiaruandes eraldi
ridadel. Sihtfinantseerimist ei kajastata tuluna enne, kui eksisteerib piisav kindlus, et ettevote
vastab sihtfinantseerimisega seotud tingimustele ja sihtfinantseerimine leiab aset.

Sihtfinantseeringut kajastatakse luhiajalisena kui eeldatav tuluna kajastamine toimub jarg-
neva 12 kuujooksul. Olejaanud finantseeringud kajastatakse pikaajalisena.
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Rahavood
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Rahavoogude aruanne koostatakse otsesel meetodil. Raha ja selle ekvivalentidena kasitle-
takse rahavoogude aruandes finantsseisundi aruande kirjel "raha ja raha ekvivalendid" kaja-
statud varasid.

Laekumised ostjatelt ning valjamaksed tarnijatele kajastatakse aritegevuse kui inves-
teerimistegevuse rahavoogudes brutosummana, s. t. koos kaibemaksuga.

Luhiajalistelt rahapaigutustelt saadud tulem kajastatakse investeerimistegevuse rahavoona.
Laenu kasutamise eest tasutud intressimaksed kajastatakse finantseerimistegevuse ra-
havoona.

Sundmused parast aruandeperioodi

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised varade ja kohustuste hindamist
mojutavad asjaolud, mis ilmnesid aruandeperioodi lopu 31. 12.2017 ja aruande koostamise
kuupaeva vahemikul, kuid mis on seotud aruandeperioodil voi varasematel perioodidel
toimunud tehingutega. Sundmused parast aruandeperioodi, mis ei oma moju aruandeaasta
kasumile ega seisuga 31. 12.2017 varadele ja kohustustele, kuid mis oluliselt mojutavad
jargnevate perioodide tulemusi, on raamatupidamise aastaruandes avalikustatud.

LISA 2. Raha ja raha ekvivalendid

(EUR) 31.12.2017 31.12.2016
Swedbank AS

SEB Pank AS
Luminor Bank AS

Kassa

Kokku

1 085 067
140 403
35230

389
261 089

2 374 646
552 153

1 602 546
205

4 529 551

LISA 3. Finantsinstrumendid

Ettevottel on jargmised finantsvarad ja finantskohustused, mis koik kajastuvad oiglase
vaartuse hierarhia tasemel 3.

(EUR) Lisa

Finantsvarad

Raha ja raha ekvivalendid 2
Nouded ostjate vastu 4
Finantsvarad kokku

Finantskohustused

Volakohustused 7

Muud luhiajalised kohustused 9
Finantskohustused kokku

31. 12.2017 31. 12.2016

1 261 089
4135207
5 396 296

8 301 674
2 476 456

10778130

4 529 551
2 691 777
7 221 328

5 281 555
1 094 370
6 375 925

Avalikustamise eesmargil leitakse oiglane vaartus tulevaste lepinguliste rahavoogude dis-
konteerimisel turu intressimaaraga, mis on kattesaadav ettevotte sarnastele finantsinstru-
mentidele. Ettevotte juhatuse hinnangul ei erine finantsseisundi aruandes korrigeeritud soe-
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tusmaksumuses kajastatud finantsvarade ja -kohustuste bilansilised vaartused 31. 12.2017
ja 31. 12.2016 seisuga oluliselt nende oiglasest vaartusest, kuna need tasutakse 12 kuu
jooksul arvestatuna bilansi kuupaevast. Samuti ei erine pikaajaliste volakohustuste oiglased
vaartused oluliselt nende bilansilisest vaartusest, kuna nende intressimaarad vastavad turul
kehtivatele intressimaaradele.

Ettevottel puuduvad Qiglases vaartuses moodetavad varad ja kohustused.

LISA 4. Nouded ostjate vastu

(EUR) 31. 12.2017 31. 12. 2016

Ostjatelt laekumata arved
s. h. seotud osapooltelt laekumata
arved

Ebatoenaoliselt laekuvad arved

Nouded ostjate vastu

4350823 2812204

109217
-215616

4135207

120 090
-120427

2 691 777

Nouetest seisuga 31. 12.2017 on tahtajaks tasumata 405 258 eurot (31. 12.2016: 741 460
eurot), millest rohkem kui uhe kuu maksetahtaja uletanud nouded moodustavad 215616
eurot(31. 12. 2016: 121 975 eu rot).
Varem ebatoenaoliselt laekuvaks hinnatud nouetest laekus 2017. a 3 386 eurot (2016: 1 024
eurot). Aruandeaastal kanti ebatoenaoliselt laekuvaks noudeid 111 487 euro (2016: 27 570
euro) ulatuses. Lootusetuks tunnistati ja kanti finantsseisundi aruandest valja noudeid
12 912 euro (2016: 7 056 euro) ulatuses (taiendav info krediidiriski osas vt lisa 20).

LISA 5. Muud nouded ja ettemaksed

(EUR) 31.12.2017 31.12.2016
Maksude ettemaksed

Kasutusrendi ettemaksed

Muud ettemaksed ja nouded
Kokku

230910
19285

157109
407 304

56916
28075

102205
187196

fniisiai-r' "<:L-r< ,-"nrlt !'??"tif]*?"'?r'"ii?eKs
iiiiiicii;c.*i.i ,'ui u'i& purpose of identification
InitsiaaHd/'initials L. ^.

Kuupaev/date Z^- oj>. f?
PricewaterhouseCoopers, Tallinn
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LISA 6. Pohivara

Materiaalne pohivara

(EUR)

Maa, hoo-
ned, ehiti-

sedja
nende
tehno-

siisteemid
Masinad ja
seadmed

Muu mate-
riaalne p6-

hivara

Lopetama-
ta

investee-

ringud,
ettemak-

sed Kokku

Jaakmaksumus
31. 12. 2015
Soetamine

Umberklassifitseerimine

Omberklassifitseerimine
kuluks

Muukja mahakandmine
Arvestatud kulum

Jaakmaksumus
31.12.2016
Soetamine

Omberklassifitseerimine
Umberklassifitseerimine

immateriaalseks pohiva-
raks

Arvestatud kulum

Jaakmaksumus
31.12.2017

3937016
12617

0

0

-1 086
-139054

3 809 493
0

0

0

-139789

4848188
22751

302 652

0

-14 393
-964 509

4194689
0

1 257 426

0

-929 472

123720 3934304
0 1319205
0 -301 172

0

-3880
-34 878

-13143
0

0

84962 4939194
0 4 079 908

19073 -1276499

12843228
1 354 573

0

-13 143
-19 359

-1 138441

13028338
4 079 908

0

3 669 704 4 522 643

0 -4 361 702 -4 361 702
-34224 0 -1103485

69811 3380901 11643059

Inltstalhwitud alnult idcntifits"er'"iiseRs
Initiaiied for iiie purpose of identification only
Initsiaalid/initials L.^-

Kuupaev/date. zy. 03. \s
PricewaterhouseCoopere. Tallmn"
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Immateriaalne pohivara

Initsialifses'itudainult identifitssenmiseks
Iniiiaiied for the purpose of identification only
Initsiaalid/initials __L-K:

Kuupaev/date ZP. 03.^
PricewaterhouseCoopere,

(EUR)
Lopetamata

Tarkvara investeering Kokku

Jaakmaksumus31. 12. 2015 8294689

Soetamine 344 720

Omberklassifitseerimine 1 429 320

Arvestatud kulum -1 489 222

Jaakmaksumus31.12.2016 8579507

Soetamine 12513

Umberklassifitseerimine 1 561 857

Umberklassifitseerimine lopetama-
ta investeeringutest 4 361 702

Umberklassifitseerimine kuluks 0

Arvestatud kulum -2 015 814

Jaakmaksumus31. 12.2017 12499765

91 132

1 553 304

-1 429 320

0

215116

2 623 024

-1 561 857

0

-7915

0

8 385 821

1 898 024

0

-1 489 222

8 794 623

2 635 537

0

4 361 702

-7915

-2015814

1268368 13768133

Aruandeaasta lopul lopetamata materiaalse pohivara investeeringutena kajastatud sum-
madest olulise osa moodustavad:

- Lennujuhtimiskeskuse juurdeehitus 1, 7 miljoni eurot. 2018. aastal jatkuvad ehitustood ja
objekti eeldatav kasutusele votmisaeg on suvi 2018.
- lennujuhtimissusteemi EUROCAT tarkvara taiendused 1,4 miljoni euro ulatuses. Susteemi
taienduste kasutuselevott soltub Euroopa Liidu rakendusmaaruse joustumise kuupaevast,
mis on olemasoleva informatsiooni kohaselt edasi lukatud aastasse 2018.

Lopetamata investeeringutest immateriaalse pohivarana enamuse moodustab ten-
nujuhtimissusteemi tarkvara taiendus 736 tuhat eurot ning maa-ohk andmevahetusvorgu
liitumistasu 263 tuhat eurot.

LISA 7. Volakohustused

Volausaldaja

Vola-
kohustuse
jaak kok- pikaajaline
ku osa

liihiajaline
osa

Intressi-
maar

Volgnevuse
lopliku kus-
tutamise

tahtaeg

Seisuga31. 12.2016
Swedbank AS

Kokku
5 281 555
5 281 555

4 342 985
4 342 985

938 570
938 570

1,69% 18. 05. 2022

Seisuga31. 12.2017
Swedbank AS

Swedbank AS

Kokku

4 342 985
3 958 689
8 301 674

3 388 206
3 574 895
6963101

954 779
383 794

1 338 573

1,69%
1, 27%

18. 05. 2022
4.09.2027
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Ettevottel on 2 laenu, millest uhe laenulepingu tagatiseks on seatud hupoteek ettevotte kin-
nistule 639 116 euro ulatuses. Panditud vara bilansiline vaartus seisuga 31. 12.2017 on 3
515 286 eurot. Teine laenuleping on tagatiseta. Esimene laen on fikseeritud intressimaara-
ga 1,69% ja teise laenu intress on fikseeritud viimase laenusumma kasutuselevotmise het-
kel so 1,27%. Laenu kajastamisel on lahtutud juhtkonna hinnangust, et nominaalneja efek-
tiivne intressimaar ei erine oluliselt.

2017. aasta laenuintressist 89 814 eurot (2016:190 821 eurot) on koik kajastatud koond-
kasumiaruandes finantskuluna.

Netovolg

(EUR) 31.12.2017 31.12.2016
Raha ja raha ekvivalendid (lisa 2)
Luhiajatised volakohustused
Pikaajalised volakohustused

Netovolg

Raha ja raha ekvivalendid (lisa 2)
Fikseeritud intressimaaraga volakohustused

Netovolg

1 261 089 4 529 551
-1 338 573 -938 570
-6963101 -4342985
-7 040 585 -752 004

1 261 089
-8 301 674
-7 040 585

4 529 551
-5 281 555

-752 004

Volakohustused Volakohustused

Raha ja raha tagasimaksega tagasimaksega
ekvivalendid kuni 1 aasta iile 1 aasta Kokku

Netov6lg01. 01.2016
Rahavoog
Netov6lg31.12.2016
Rahavoog
Netov6lg31.12.2017

7196223
-2 666 672
4 529 551
-3 268 462
1 261 089

-864713
-73 857

-938 570
-400 003

-1 338 573

-5285313
942 328

-4 342 985
-2620116
-6963101

1 046197
-1 798 201

-752 004
-6 288 581
-7 040 585

lnitsialisr'"itud ainult identifitseer'miseks
Iniiiaiied for tiie purpose of identification only
Initsiaalid/initials L. ^-

Kuupaev/date. ZS. 03. 1?
PricewaterhouseCoopers, Tallinn
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LISA 8. Volad toovotjatele

Kohustuse liik (EUR)

Umber-
klassi-

fitseeritud,
Moodus- Cimber- Kasutami-

Algjaak tamine hinnatud ne Loppjaak
2017

Valjamaksmata
puhkusekohustus ja
lahkumishuvitised 2016

597093 1 192647

584 935 1 045 887

0 -1 177222 612518

0 -1 033 729 597 093

Valjamaksmata
preemiaeraldise
luhiajaline osa

Valjamaksmata
preemiaeraldise
pikaajaline osa

Kokku31. 12.2017
Kokku31.12.2016

2017 1110050 1316053 -58685 -1127760 1239658

2016 1 030721 1 181 855

2017 618504 541890

2016 549786 499322

2325647 3050590
2165442 2727064

-58427 -1 044099 1 110050

-27 522 -458 465 674 407

-25360 -405244 618504

-86207 -2763447 2526583
-83787 -2483072 2325647

Puhkusekohustusena on naidatud valja teenitud kuid kasutamata puhkusepaevade eest
makstav puhkusetasu koos selle pealt makstava 33%-lise sotsiaalmaksu ja 0,8%-lise tootus-
kindlustusmaksega.
Ettevotte haid tulemusi ning eelnevate aastate praktikat arvestades on moodustatud eraldis
personalile aastapreemia maaramiseks, mis makstakse valja kolme aasta jooksul peale iga-
aastase aastaaruande kinnitamist uldkoosoleku poolt. Oldkoosolekul on kohustus aastaa-
ruanne kinnitada hiljemalt 4 kuu jooksul peale aruandeaasta loppu. Eraldise hulka on arves-
tatud ka kaasnevate maksude kulu ning pikaajaliste kohustuste umberhindluse summa.
Umberhindlusel kasutati juhatuse hinnanguna diskontomaara 4% aastas (2016: 4% aastas).
Kulu sisaldub toojoukuludes (vt ka lisa 12).
Puhkusekohustuse valjamaksed toimuvad tootajate puhkusele minekul.

Initsialiw-itud asnutt ic!entifitsee''«miseKs
Idiiiaiied fur iiie purpose of identification only
Initsiaatid/initials _</-^._

Kuupaev/date 2S- O? (. ?_
PricewaterhouseCoopers, Tallinn
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LISA 9. Muud luhiajalised kohustused

(EUR) 31.12.2017 31.12.2016
Tarnijatele tasumata arved 2 444 928 1 013 647
sh volad tarnijatele pohivara eest 1 412 425 476 291
Maksuvolad 401 475 1 626 197

Kaibemaks 0 6 765
Sotsiaalmaks 239105 241 752

Oksikisiku tulumaks 120956 117 822
Tootuskindlustusmakse 15 248 14 731

Kogumispension 12 926 12 626
Erijuhtude tulumaks 13 240 1 232 501

Viitintress 6 543 3 223
Muud luhiajalised kohustused 24 985 77 500
Kokku 2 877 932 2 720 567

LISA 10. Omakapital

Aktsiakapital

Aktsiate arv 31. 12.2017 oli 511 294 (31. 12.2016: 511 294), aktsiate keskmiseks arvuks
kujunes aruandeaastal 511 294 (2016: 511 294). Aktsiate emissiooni ega fondiemissiooni
aruandeaastal ei toimunud. Aktsia nimivaartuseks on 10 eurot ning see koosneb liht-
aktsiatest. Koik aktsiad kuuluvad Eesti Vabariigile.
Aktsiaseltsi miinimumaktsiakapital on 5112940 eurot ja maksimumaktsiakapitaliks
20 451 760 eurot. Iga lihtaktsia annab omanikule oiguse saada dividende ja uhe haale
uldkoosolekul.

Kohustuslik reservkapital

Kohustuslik reservkapital peab vastavalt ariseadustikule ja ettevotte pohikirjale moodustama
10% aktsiakapitalist. Eraldised kohustuslikku reservkapitali suurendamiseks tehakse puhas-
kasumist aktsionaride uldkoosoleku otsuse alusel. Kohustuslikku reservkapitali voib kasu-
tada voimaliku kahjumi katmiseks ja aktsiakapitali suurendamiseks. Kohustuslikku reserv-
kapitali ei tohi valja maksta dividendidena.
Aruandeaastal pusis reservkapitali suurus muutumatuna 511 294 euro tasemel (samuti ka
aastal 2016), mis on reservkapitali pohikirjagaja oigusaktidega noutav suurus.

Dividendid

(EUR) 2017 2016
Aruandeaastal valjakuulutatud 8 288 000 10 857 000
Aruandeaastal makstud 8 288 000 10 857 000

Makstud dividendid uhe aktsia
kohta 16, 21 21, 23

Initsialiseeritud ainult identifitseerimtseks
Initialled for the purpose of identification^
Initsiaalid/initials L.ik.

Kuupaey/date _^. 03. 1^
PricewaterhouseCoopers, Taltinn
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LISA 11. Miiiigitulu pohitegevusest

Miiiigitulu teenuste loikes

Initsiatiseeritud ainult identifitseerimiseks
Initialled for the purpose of identification only
Initsiaalid/initials L, l^--

Kuupaev/date. 2^. 03. (^
PricewaterhouseCoopere, Tallinn

Teenuse liik (EUR) 2017 2016

Navigatsiooniteenus (EMTAK
52239), sh 26 401 239 27 036 561
marsruudi navigatsiooniteenus 24 643 947 25 602 876
terminal! navigatsiooniteenus 1 757 292 1 433 685

Konsultatsiooniteenus (EMTAK
52239) 25873 45911
Kokku 26 427 112 27 082 472

LISA 12. Toojoukulud

(EUR) 2017
Toojoukulud
Sotsiaalmaks ja tootuskind-
lustusmakse

Erisoodustused koos maksu-

dega
Kokku

8 374 470

2 826 807

2016
7 578 926

2 558 380

277 636 280 277
11478913 10417583

Sh. kajastuvad toojoukuludes preemiaeraldise ja kaasnevate kohustuste pikaajalise osa
umberhindlus seoses raha ajavaartuse arvestamisega -27 522 eurot (2016: -25 360 eurot, vt
lisa 8). Omberhindlusel kasutati juhatuse hinnanguna diskontomaara 4% aastas (2016: 4%
aastas).
Tootajate keskmine arv aruandeaastal oli 194 (2016:191).

LISA 13. Kaubad, toore, materjal ja teenused

(EUR) 2017 2016
Seadmete hooldekulud 864347 698157

Teenused 283031 169081

Meteoinformatsioon 264 888 243 409

Seadmete ekspluatatsioonikulud 234 720 57 288
Kaubad, materjalid, energia 202 973 199 384
Kindlustuskulud* 146 221 236 385
Julgestuskulud 138187 125553
Kommunikatsioonikulud 100594 98065

Vahendid 33565 38417
KOKKU 2 268 526 1 865 739

* Kindlustuskuludest 92, 10% (2016: 95%) moodustab 650 miljoni euro (2016: 650 miljoni
euro) suuruse limiidiga vastutuskindlustuse lepingu eest makstud kindlustuspreemia.
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LISA 14. Mitmesugused tegevuskulud

tnitsialisce-itud ainult identifitseerimiseks
iiiiiiaiied for the purpose of identification only
Initsiaalid/initials L.k-

Kuupaev/date <2?_V2>.^
PricewaterhouseCoopers, Tallinn

(EUR) Lisa 2017 2016

Koolituskulud

Muud arikulud

Lahetuskulud

Rendikulud

Hoonete, ruumide, rajatiste kor-
rashoid

Transpordikulud
Tookeskkonna kulud

KOKKU

17

595 564
399212
399 078
257 476

106521
15773
7503

1 781 127

344 739
229 572
334 895
288 564

111 653
17782
8344

1 335 549

USA 15. Tulumaks

(EURL 2017 2016

Aruandeaastal makstud dividen-
did
Tulumaksumaar

Dividendide tulumaksu kulu

8288000 10857000
20/80 20/80

2 072 000 2 714 250

Ettevotte kogu jaotamata kasum seisuga 31. 12.2017 moodustas 10667 056 eurot
(31. 12.2016: 12757 374 eurot). Maksimaalne voimalik tulumaksukohustuse summa, mis
voib kaasneda kogu jaotamata kasumi valjamaksmisel dividendidena, on 2 133 411 eurot,
seega netodividendidena oleks voimalik valja maksta 8 533 645 eurot. Eelmisel aastal olid
vastavad naitajad 2 551 475 eurot ning 10 205 899 eurot. Maksimaalse voimaliku tulumak-
sukohustuse arvestamisel on lahtutud eeldusest, et jaotatavate netodividendide ja 2018.
aasta koondkasumiaruandes kajastatava dividendide tulumaksu kulu summa ei voi uletada
jaotuskolblikku kasumit seisuga 31. 12. 2017.
Juhatuse poolt tehtud kasumi jaotamise ettepanek on kanda kogu 2017. aasta kasum
eelmiste perioodide jaotamata kasumisse ning maksta eelnevate perioodide jaotamata
kasumist dividende 3 747 000 eurot, millega kaasneb tulumaksukohustus summas 936 750
eurot. Otsuse kasumi jaotamise kohta teeb aktsionaride uldkoosolek, mistottu seda ei ole
kajastatud majandusaasta 2017 aruandes kohustusena.

LISA 16. Sihtfinantseerimine

(EUR) 2017 2016

Eelmise aasta lopul 522 104 453 087
Juurdetulnud 1102746 185873
Tulusse amortiseeritud -313 027 -1 08 733
Tagastatud -94 509 -8123
Jooksva aasta lopul 1217314 522104

s. h. luhiajaline osa 423615 136802
sh pikaajaline osa 793 698 385 302
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LISA 17. Rent

lnitsial!'?cn'i*iL:d ainutt identifitsosr'miseks
iiiiiiaiied luf liie purpose of .identification only
Initsiaalid/initials L-^-

Kuupaev/date. ^. ^. l?
PricewaterhouseCoopers, Tallinn

Ettevote rentnikuna

Ettevottel on kasutusrendi lepingud solmitud transpordivahendite kasutamiseks. Vastavalt
lepingute majanduslikule sisule on Lennuliiklusteeninduse Aktsiaseltsis solmitud koik
soidukite rendilepingud kajastatud kasutusrendina. Rendilepingute pikkuseks on 3-4 aastat.
Ettevottel puudub kohustus soidukid rendiperioodi loppedes valja osta. Kuigi ettevottel on
lepingujargne oigus soiduk rendiperioodil valja osta, ei ole seda praktiseeritud ning juhatus
ei nae seda ette ka olemasolevate lepingute loppemise korral. Rendimakseid transpordi-
vahendite kasutamiseks tasuti aruandeperioodil 99 903 euro (2016: 90 232 euro) ulatuses.
Muuhulgas kajastatakse aruandeperioodil rendikuluna (vt Lisa 14) andmeside teenuste renti
summas 78 379 eurot (2016: 121 826 eurot) ning muude seadmete renti summas 79 194
eurot (2016: 76 506 eurot).
Tulevaste perioodide rendikulu mittekatkestatavatest lepingutest olemasolevate lepingute
pohjal on kokku 264 823 eurot, sellest 2018. aastal 90 632 eurot ning aastatel 2019-2022
kokku 174 191 eurot.

Ettevote rendileandjana

Ettevote on turuhindadega kasutusrendile andnud oma tegevuses kasutatavaid pohivarade
osasid (fiiberoptilised kiud, ruumid, kaablikanalisatsioonitoru jne). Rentimisest on ettevote
saanud renditulu 10 625 eurot (2016: 10447 eurot). Tulevaste perioodide renditulu mitte-
katkestatavatest lepingutest on ebaolulises mahus.

LISA 18. Tehingud seotud osapooltega

Ettevotte aktsiad kuuluvad 100% Eesti Vabariigile. Ettevotte aruande koostamisel on loetud
seotud osapoolteks juhatuse ja noukogu liikmeid ning muud ettevotted, kelle ule nimetatud
isikutel on oluline moju. Samuti on loetud seotud osapoolteks koik uksused, kus riigil on
kontroll voi vatitsev moju. Ettevote avalikustab tehingud riigi kontrolli voi valitseva moju all
olevate lennundusettevotetega.

Seotud osapool
(EUR) Aasta

Saldo aasta lopul

Varad Kohustused Aritulud Arikulud

Riigi kontrolli voi 2017
valitseva moju alt
lennundusettevotted 2016

5106 10644 113492 89956

10257 11927 129111 89332

Koik tehingud seotud osapooltega on sooritatud turutingimustel ning nouetes seotud osa-
pooltega ei ole tehtud allahindlusi aruande- ega vordlusperioodil.
Aruandeaastal arvestati juhatuse liikmetele juhatuse liikme tasuna ja palgana 289 605 eurot
(2016: 285 046 eurot). Noukogu ja auditikomitee liikmetele arvestati aasta jooksul noukogu
liikme tasudena ning noukogu juurde moodustatud auditikomitees osalemise eest kokku 29
756 eurot (2016: 28 277 eurot).
Vastavalt juhatuse liikmetega solmitud lepingutele on ettevottel kohustus maksta kompen-
satsiooni soltuvalt lepingu lopetamise alustest kuni kolme kuu teenistustasu ulatuses. Kuna
selle kohustuse realiseerumine ei ole toenaoline, pole seda kajastatud.
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Initsialinecritud ainult identifitseerimiseks
Initiaiied for the purpose of identification only
Initsiaalid/initials _L-k-

Kuupaev/date. ^. o^. \s
PricewaterhouseCoopers, Tallinn

LISA 19. Olulised raamatupidamishinnangud

Aastaaruande koostamisel on kasutatud mitmeid raamatupidamishinnanguid ja eeldusi, mis
mojutavad 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
koondkasumiaruandes. Alljargnevad hinnangud omavat suurimat moju kaesoleva raama-
tupidamise aastaaruandes kajastatud finantsinformatsioonile.

Materiaalse ja immateriaalse pohivara kasuliku eluea hindamine
Materiaalse ja immateriaalse pohivara kasuliku eluea maaramisel lahtutakse juhtkonna hin-
nangust vara tegeliku kasutamise perioodi kohta. Senine kogemus on naidanud, et varade
tegelik kasutusaeg on monikord osutunud monevorra pikemaks kui varade hinnanguline
eluiga. Seisuga 31. 12. 2017 jaakvaartusega null kasutuses olevate pohivarade soetusmak-
sumus on kokku 7 259 641 eurot (31. 12. 2016: 7 779 998 eurot).
Koikide varade amortisatsioonimaara muutmine uhe aasta vorra mojutaks koondkasumit
317 tuhande euro vorra.

Aruandeperioodi jooksul oli vastu voetud otsus mitmete kasutuses olevate pohivara objek-
tide valja vahetamiseks ning antud objektide osas oli rakendatud kiirendatud amorti-
satsiooniarvestus alates otsuse tegemise kuust 2017. Kaesolevjuhtkonna hinnangu muutus
varade kasuliku eluea kohta on kajastatud aastaaruandes edasiulatuvalt. Hinnangu muuda-
tusena suurenes ettevotte amortisatsioonikulu ning moju perioodi koondkasumile on 52 294
eurot (31. 12.2016: 281 456 eurot).

Materiaalse ja immateriaalse pohivara kaetava vaartuse hindamine
Juhtkond hindas voimalike pohivara ja topetamata investeeringute vaartuse langusele vii-
tavate asjaolude esinemist ning leidis, et 2017. aasta jooksul ning parast aruandeperioodi
loppu vara vaartuse voimalikule langemisele viitavate indikatsioone pole esinenud ning see-
ga vara kaetavat vaartust ei hinnatud (samadel pohjustel ei hinnatud vara kaetavat vaartust
ka2016. aastal).

Tingimuslike kohustuste hindamine
Potentsiaalsed maksurevisjonist tulenevad kohustused
Maksuhalduril on Qigus kontrollida ettevotte maksuarvestust kuni 5 aasta jooksul maksu-
deklaratsiooni esitamise tahtajast ning vigade tuvastamisel maarata taiendav maksu-
summa, intressid ning trahv. Ettevotte juhtkonna hinnangul ei esine asjaolusid, mille
tulemusena voiks maksuhaldur maarata ettevottele olulise taiendava maksusumma.

Ebatoenaoliselt laekuvate nouete hindamine

Nouete hindamisel lahtub juhatus parimast talle teadaolevast informatsioonist arvestades
ajaloolist kogemust. Nouded hinnatakse alia siis, kui moistlikul alusel on pohjust eetdada, et
ettevote ei saa tagasi koiki nouete esialgsete tingimuste kohaselt saadaolevaid summasid.
Noude vaartuse langusele viitavateks asjaoludeks loetakse volgniku olulisi finantsraskusi,
volgniku pankroti voi finantsilise umberkorralduse toenaosust ja maksete maksmata jatmist
voi maksmisega viivitamist. Tapsem info ebatoenaoliselt laekuvate nouete osas on toodud
Lisas 4.

Preemiaeraldiste koostamineja diskonteerimine
Preemiaeraldiste kajastamisel tinantsseisundi aruandes lahtutakse Juhtkonna hinnangust
eraldiste taitmiseks toenaoliselt vajamineva summa ning eraldise realiseerumise aja kohta.
Eraldis kajastatakse finantsseisundi aruandes summas, mis on juhtkonna hinnangu kohaselt
aruandeperioodi lopu seisuga vajalik eraldisega seotud kohustuse rahuldamiseks voi
uleandmiseks kolmandale osapoolele. Preemiareservi umberhindlusel kasutati juhatuse
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imtsialiseeritud ainult identsfitseerimiseks
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Kuupaev/date Z9. o3. ^,
PricewaterhouseCoopers, Tallinn

hinnanguna diskontomaara 4% aastas (2016: 4% aastas). Tapsem info preemiaeraldiste
osas on toodud Lisades 8 ja 12.

LISA 20. Finantsriskide juhtimine

Ettevote finantsriskide juhtimiseks on valja tootatud finantsriskide juhtimise kord, mis regu-
leerib jargmiste ettevotte majandustegevusega seotud finantsriskide juhtimist: likviidsusrisk,
krediidirisk, valuutarisk ja intressirisk. Riskijuhtimises ei ole vorreldes eelmiste perioodidega
olulisi muutusi toimunud. Kapitali juhtimisel arvestatakse Vabariigi Valitsuse maarusi, mil-
lega iga-aastaselt maaratakse kindlaks omanikule makstavate dividendide maar voi summa.
Ettevottefinantsriskidejuhtimisel on tahtsaimad eesmargid tahtsuse jarjekorras:

. likviidsus;

. kapitali sailimine;

. tulu teenimine.
Tuletisinstrumente tohib kasutada ainult riskide maandamiseks, kuid neid ei olnud ettevottel
aruande- ega vordlusperioodil kasutatud.

Likviidsusrisk

Likviidsusrisk on risk, et ettevote ei suuda oma finantskohustusi taita rahavoo puudujaagi
tottu. Ettevottel peab olema kolme toopaeva jooksul rahana kasutatav vahemaltjooksva kuu
valjaminekute suurune summa, arvestamata uhekordseid tavatisest oluliselt suuremaid
valjaminekuid. Luhiajaliste tahtajaliste investeeringute tegemisel peab olema tagatud likviid-
sus ka uhekordsete tavalisest oluliselt suuremate valjaminekute oigeaegseks tasumiseks.
Likviidsusriski maandamiseks kasutab ettevote erinevaid finantseerimise allikaid, milleks on

pangalaen, arvelduslaenu voimalus ning ostjate nouete pidev monitooring.
Olemasolevate finantskohustuste lunastustahtajad jargnevate aastate loikes on jargmised:

Seisuga
31. 12.2017 kuni6 6-12
(EUR) kuud kuud 1-2aastat 2-Saastat

ule5
aasta

Diskon-
teerimata
rahavood
kokku

Bilansili-
ne vaar-
tus

Volakohustu-

sed (Lisa 3; 7)

Volad tarnija-
tele ja muud
volad (Lisa 3;
9)
Kokku

726966 726966 1453933 3765801 2053059 8726725 8301674

2476456 0000
3 203 422 726 966 1 453 933 3 765 801 2 053 059

2 476 456 0
11203181 8301674

Seisuga
31. 12.2016
(EUR)

kuni 6
kuud

6-12
kuud 1 -2 aastat 2-5 aastat

ule5
aasta

Diskon-
teerimata
rahavood
kokku

Bilansili-
ne vaar-

tus

Volakohustu-

sed (Lisa 3; 7)

Volad tarnija-
tele ja muud
volad (Lisa 3;
9)
Kokku

510855 517974 2043419 2469131

1616474 000
2127329 517974 2043419 2469131

5541 379 5281 555

0

0

1 616474
7 157 853

1 616474
6 898 029
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Olenemata luhiajaliste konustuste suurenemisest ja kaibevara vahenemisest, hindab
ettevotte juhtkond pikas perspektiivis likviidsusriski bilansipaeva seisuga moistlikuks.
Taiendavat informatsiooni maksetahtaegade osas on toodud lisades 7-9.

Krediidirisk

Ettevotte krediidirisk sisaldab voimalikku kahju, mis tekib aripartnerite suutmatusest taita
oma kohustusi.

Ettevote kasutab krediidiriski juhtimiseks reitinguagentuuride Moody's ja Standard&Poor's
reitinguid. Ettevotte raha paigutamiseks erinevatesse volainstrumentidesse on kehtestatud
kindlad kriteeriumid emitendi valiku tegemiseks ja mahupiirangud (kogurisk uhe emitendi
suhtes voib ulatuda maksimaalselt 60%-ni ettevotte rahalistest vahenditest), samuti on
maaratletud lubatavad investeerimispiirkonnad (Eestija OECD liikmesriigid).
Aruandeperioodi lopu seisuga ei olnud ettevottel teada olulisi suuremaid riske seoses ostja-
telt laekumata arvetega (valja arvatud summade osas, mis on kantud ebatoenaoliselt
laekuvateks arveteks).
Krediidiriski madala taseme ostjatega arveldamisel tagab oigusaktides ettevottele antud
oigus mitte osutada navigatsiooniteenust klientidele, kes on tarbitud teenuse eest volgu.
Navigatsiooniteenus on oma iseloomult lennufirmadele nende aritegevuses eluliselt vajalik,
kuna ilma teenust kasutamata ei ole voimalik lennata. Nouetest seisuga 31. 12.2017 on
tahtajaks tasumata 405 258 eurot (31. 12.2016: 741 460 eurot), millest rohkem kui uhe kuu
maksetahtaja uletanud nouded moodustavad 118 066 eurot (31. 12.2016: 121 975 eurot).
Aastaaruande koostamise hetkeks on laekunud 99% aasta lopu seisuga uleval olevatest
nouetest. Laekumata nouete summa osa on kokku 118 tuh eurot, millest 91 tuh eurot on
nouded AS Estonian Air vastu, mis on kantud ebatoenaolisteks (rohkem infot kliendi kohta
lisas 18). Seega ei eksisteeri nouete osas juhtkonna hinnangul bilansipaeva seisuga olulist
krediidiriski.

Kogu krediidiriski valjendav noueteja deposiitide summa on 5 803 21 1 eurot (2016:
7 408 319 eurot, vt. lisad 2-5).

Arvelduskontodejaotus erinevate krediidireitingutega pankade vahel

(EUR) 31. 12.2017 31. 12. 2016
Pankades, mis omavad Moody's krediidireitingut Aa3

Krediidiriskile avatud summa arvelduskontodest kokku (Lisa 2)

1 260 700 4 529 345

1 260 700 4 529 345

Tururisk

Tururiski alia kuuluvad valuuta ja intressirisk.

Valuutarisk

Valuutarisk on risk, et finantsinstrumentide Qiglane vaartus voi rahavood koiguvad tulevikus
vahetuskursi muutuste tottu. Ettevotte olulisem arveldusvaluuta on euro, mistottu ei hinda
ettevote vatuutariski oluliseks. Varadest ja kohustustest tulenevad valuutariskid tuleb maan-
dada, kui avatud netopositsioon samas valuutas uletab 63,9 tuhat eurot. Ettevottel ei olnud
aruandeperioodi ja ka eelneva perioodi lopu seisuga olulisi avatud valisvaluuta positsioone.
Valuutariski valtimiseks toimub arvete valjastamine muugitulu osas eurodes.

Intressirisk

Intressimaara risk on risk, et finantsinstrumentide oiglane vaartus voi rahavood koiguvad
tulevikus turu intressimaara muutuste tottu. Rahavoogude intressimaara risk tekib ettevotte
ujuva intressimaaraga volakohustustest ning seisneb ohus, et finantskulud suurenevad, kui
intressimaarad tousevad. Ettevotte kohustused on fikseeritud intressimaaraga. Varade
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intressirisk luhiajaliste rahapaigutuste osas on maandatud ettevotte kavatsusega hoida
soetatud finantsvarad nende lunastustahtajani. Intressiriski votmine on lubatud inves-
teerimisel rahaturufondidesse, millesse investeerimiseks on seatud mahulised piirangud.

Kapitali juhtimine

Ettevote haldab kapitalina kogu omakapitali. Ettevotte peamiseks eesmargiks kapitali
juhtimisel on tagada ettevotte jatkusuutlikkus. Omaniku poolt on seatud eesmargiks hoida
omakapitali osakaal varadest vahemikus 40-45. Otsused voorkapitali kaasamise osas
tehakse rahavoogude prognoosi alusel. Ettevotte koik aktsiad kuuluvad riigile. Otsused divi-
dendide maksmise kohta tehakse omaniku poolt vottes arvesse ettevotte majandustulemusi,
arenguplaane aga ka majanduskeskkonna arengut Eestis ja sihtturgudel. Kapitali haldamise
eesmargina vorreldakse tegelikku omakapitali tootlikkust eesmargiks seatuga: 2017. nagu
ka 2016. aastal loeb ettevotte juhatus eesmargid taidetuks.

Oiglane vaartus

Avalikustamise eesmargil leitakse Qiglane vaartus tulevaste lepinguliste rahavoogude dis-
konteerimisel turu intressimaaraga, mis on kattesaadav ettevotte sarnastele finantsinstru-
mentidele. Ettevotte juhatuse hinnangul ei erine finantsseisundi aruandes komgeeritud soe-
tusmaksumuses kajastatud finantsvarade ja -kohustuste (vt ka lisa 3) bilansilised vaartused
31. 12.2017 ja 31. 12.2016 seisuga oluliselt nende oiglasest vaartusest, kuna need tasutakse
12 kuu jooksul arvestatuna bilansi kuupaevast. Samuti ei erine pikaajaliste laenude ja
volakohustuste oiglased vaartused oluliselt nende bilansilisest vaartusest, kuna nende
intressimaarad vastavad turul kehtivatele intressimaaradele.

LISA 21. Negatiivne kaibekapital

Ettevotte kaibekapital on seisuga 31. 12.2017 negatiivne summas 688 696 eurot. Ettevottel
on voimalik taotleda arvelduskrediiti, mida sisuliselt voib lugeda likviidsete varade hulka.
Seega formaalselt negatiivne kaibekapital juhtkonna hinnangul luhiajaliste kohustuste
taitmisel probleeme ei pohjusta.

Lennuliiklusteeninduse Aktsiaseltsi 2017. majandusaasta aruanne
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SOLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

Lennuliiklusteeninduse AS-i aktsionarile

Meie arvamus

Meie arvates kajastab raamatupidamise aastaaruanne koigis olulistes osades oiglaselt
Lennuliiklusteeninduse AS-i (Ettevote) finantsseisundit seisuga 31. detsember 2017 ning sellel kuupaeval
loppenud majandusaasta finantstulemustja rahavoogusid kooskolas rahvusvaheliste finantsaruandluse
standarditega, nagu need on vastu voetud Euroopa Liidu poolt.

Meie poolt auditeeritud Ettevotte raamatupidamise aastaaruanne sisaldab:
finantsseisundi aruannet seisuga 31. detsember 2017;
koondkasumiaruannet eeltoodud kuupaeval loppenud majandusaasta kohta;
rahavoogude aruannet eeltoodud kuupaeval loppenud majandusaasta kohta;
omakapitali muutuste aruannet eeltoodud kuupaeval loppenud majandusaasta kohta; ja
raamatupidamise aastaaruande lisasid, mis sisaldavad oluliste arvestuspohimotete kokkuvotetja muud
selgitavat infot.

Arvamuse alus

Viisime auditi labi kooskolas rahvusvaheliste auditeerimisstandarditega (ISA-d). Meie kohustused vastavalt
nendele standarditele on taiendavalt kirjeldatud meie aruande osas ,,Audiitori kohustused seoses
raamatupidamise aastaaruande auditiga".

Usume, et kogutud auditi toendusmaterjal on piisavja asjakohane meie arvamuse avaldamiseks.

Oleme Ettevottest soltumatud kooskolas Rahvusvaheliste Arvestusekspertide Eetikakoodeksite
Noukogu (IESBA) pooltvalja antud kutseliste arvestusekspertide eetikakoodeksiga (IESBA koodeks) ja
Eesti Vabariigi audiitortegevuse seaduses satestatud eetikanouetega. Oleme taitnud oma muud eetikaalased
kohustused vastavalt IESBA koodeksileja Eesti Vabariigi audiitortegevuse seaduse eetikanouetele.

Muu informatsioon

Juhatus vastutab muu informatsiooni eest, mis sisaldub majandusaasta aruandes lisaks raamatupidamise
aastaaruandele ja meie audiitori aruandele.

Meie arvamus raamatupidamise aastaaruande kohta ei holma muud informatsioonija me ei avalda muu
informatsiooni kohta kindlustandvat arvamust.

Raamatupidamise aastaaruande auditeerimise kaigus on meie kohustus lugeda muud informatsioonija
kaaluda seda tehes, kas muu informatsioon sisaldab olulisi vasturaakivusi raamatupidamise aruandega voi
meie poolt auditi kaigus saadud teadmistega voi tundub muul viisil olevat oluliselt vaarkajastatud. Kui me
teeme tehtud too pohjal jarelduse, et muu informatsioon on oluliselt vaarkajastatud, oleme kohustatud selle
info oma aruandes valja tooma. Meil ei ole sellega seoses midagi valja tuua.

AS PricewaterhouseCoopers, Parnu mntis, 10141 Tallinn; tegevusluba nr 6; registrikood: 10142876
T: 614 l8oo, F: 614 1900, www.pwc.ee



pwc

Juhatuseja nende, kelle ulesandeks on Ettevotte valitsemine, kohustused seoses
raamatupidamise aastaaruandega

Juhatus vastutab raamatupidamise aastaaruande koostamiseja oiglase esitamise eest kooskolas
rahvusvaheliste finantsaruandluse standarditega, nagu need on vastu voetud Euroopa Liidu poolt, ja sellise
sisekontrollisusteemi rakendamise eest, nagujuhatus peab vajalikuks, voimaldamaks pettusest voi veast
tulenevate oluliste vaarkajastamisteta raamatupidamise aastaaruande koostamist.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel onjuhatus kohustatud hindama Ettevotte jatkusuudikkust,
avalikustama vajadusel infot tegevusejatkuvusega seotud asjaolude kohtaja kasutama tegevusejatkuvuse
printsiipi, valja arvatudjuhul, kuijuhatus kavatseb Ettevotte likvideerida voi tegevuse lopetada voi tal
puudub realistlik alternatiiv eelnimetatud tegevustele.

Need, kelle iilesandeks on valitsemine, vastutavad Ettevotte finantsaruandlusprotsessi ulejarelevalve
teostamise eest.

Audiitori kohustused seoses raamatupidamise aastaaruande auditiga

Meie eesmark on saada pohjendatud kindlus selle kohta, kas raamatupidamise aastaaruanne tervikuna on
pettusest voi veast tulenevate oluliste vaarkajastamisteta, ja anda valja audiitori aruanne, mis sisaldab meie
arvamust. Kuigi pohjendatud kindlus on korgetasemeline Idndlus, ei anna ISA-dega kooskolas labiviidud
audit garantiid, et oluline vaarkajastamine alati avastatakse. Warkajastamised voivad tuleneda pettusest voi
veastja neid peetakse oluliseks siis, kui voib pohjendatult eeldada, et need voivad kas iiksikult voi koos
mojutada kasutajate poolt raamatupidamise aastaaruande alusel tehtavaid majanduslikke otsuseid.

Kooskolas ISA-dega labiviidud auditi kaigus kasutame me kutsealast otsustustja sailitame kutsealase
skeptitsismi. Samuti me:

tuvastameja hindame riske, et raamatupidamise aastaaruandes voib olla olulisi vaarkajastamisi
tulenevalt pettusest voi veast, kavandame ja teostame auditiprotseduurid vastavalt tuvastatud riskidele
ning kogume piisavaja asjakohase auditi toendusmaterjali meie arvamuse avaldamiseks. Pettusest
tuleneva olulise vaarkajastamise mitteavastamise risk on suurem kui veast tuleneva vaarkajastamise
puhul, sest pettus voib tahendada varjatud kokkuleppeid, voltsimist, tahtlikku tegevusetust, vaaresitiste
tegemist voi sisekontrollisusteemi eiramist;

. omandame arusaama auditi kontekstis asjakohasest sisekontrollisusteemist, selleks, et kujundada
auditiprotseduure sobivalt antud olukorrale, kuid mitte selleks, et avaldada arvamust Ettevotte
sisekontrollisusteemi tohususe kohta;

. hindame kasutatud arvestuspohimotete asjakohasust ning juhatuse poolt tehtud raamatupidamislike
hinnangute ja nende kohta avalrkustatud info pohjendatust;

. otsustame, kas juhatuse poolt kasutatud tegevuse jatkuvuse printsiip on asjakohane ning kas kogutud
auditi toendusmaterjali pohjal on olulist ebakindlust pohjustavaid siindmusi voi tingimusi, mis voivad
tekitada markimisvaarset kahtiust Ettevottejatkusuutlikkuses. Kui mejareldame, et eksisteerib oluline
ebakindlus, oleme kohustatud oma audiitori aruandesjuhtima tahelepanu infole, mis on selle kohta
avalikustatud raamatupidamise aastaaruandes, voi kui avalikustatud info on ebapiisav, siis
modifitseerima oma arvamust. Meiejareldused tuginevad audiitori aruande kuupaevani kogutud auditi
toendusmaterjalil. Tulevased siindmused voi tingimused voivad siiski pohjustada Ettevotte tegevuse
jatkumise loppemist;

. hindame raamatupidamise aastaaruande iildist esitusviisi, struktuuri ja sisu, sealhulgas avalikustatud
informatsiooni, ning seda, kas raamatupidamise aastaaruanne esitab toimunud tehinguidja siindmusi
viisil, millega saavutatakse oiglane esitusviis.
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Me vahetame infot nendega, kelle iilesandeks on Ettevotte valitsemine, muu hulgas auditi planeeritud
ulatuseja ajastuse ning oluliste auditi tahelepanekute kohta, sealhulgas auditi kaigus tuvastatud oluliste
sisekontrollisusteemi puuduste kohta.

AS PricewaterhouseCoopers

Janno Hermanson

Vandeaudiitor, litsents nr 570

28. marts 2018
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Juhatuseja noukogu kinnitus majandusaasta aruandele
Juhatus on koostanud 2017. aasta tegevusaruandeja raamatupidamise aastaaruande.
Noukogu on Juhatuse poolt koostatud majandusaasta aruande, mis koosneb tegevus-
aruandest ja raamatupidamise aastaaruandest, labi vaadanud ja aktsionaride uldkoosoleku-
Ie esitamiseks heaks kiitnud.

Kaesolevaga kinnitame Lennuliiklusteeninduse AS 2017. majandusaasta aruandes esitatud
andmete oigsust.
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Kasumi jaotamise ettepanek

Lennuliiklusteeninduse Aktsiaseltsi 2017. majandusaasta puhaskasum on 6 197 682 eurot.

Vottes arvesse, et Riigivaraseaduse § 77 kohaselt kinnitab riigile kuuluva ariuhingu maks-
tava dividendisumma Vabariigi Valitsusja lahtudes 2018. aasta riigieelarve seaduse
koostamisel kasutatud oodatavast dividendiprognoosist teeb juhatus uldkoosolekule ette-
paneku jaotada Lennuliiklusteeninduse Aktsiaseltsi vaba omakapital alljargnevalt:

. kanda 2017. majandusaasta kasum 6 197 682 eurot eelmiste aastate jaotamata
kasumiks;

. maksta eelmiste aastate jaotamata kasumi arvel dividendidena valja 3 747 000 eu-
rot.

Makstes omanikule 3 747 000 eurot dividende tekib ettevottel tulumaksu kohustus 936 750
ulatuses, mis kajastub 2018. majandusaasta koondkasumiaruandes.
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INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

(Translation of the Estonian original)*

To the Shareholder of Lennuliiklusteeninduse AS

Our opinion

In our opinion, the financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of
Lennuliildusteeninduse AS (the Company) as at 31 December 2017, and its financial performance and its
cash flows for the year then ended in accordance with International Financial Reporting Standards as
adopted by the European Union.

We audited the Company's financial statements that comprise:
. the statement of financial position as at 31 December 2017;
. the statement of comprehensive income for the year then ended;
. the cash flow statement for the year then ended;
. the statement of changes in equity for the year then ended; and
. the notes to the financial statements, which include a summary of significant accounting policies and

other explanatory information.

Basis for opinion

We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing (ISAs). Our responsibilities
under those standards are further described in the Auditor's responsibilities for the audit of the financial
statements section of our report.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our
opinion.

We are independent of the Company in accordance with the International Ethics Standards Board for
Accountants' Code of Ethics for Professional Accountants (IESBA Code) and the ethical requirements of
the Auditors Activities Act of the Republic of Estonia. We have fulfilled our other ethical responsibilities in
accordance with the IESBA Code and the ethical requirements of the Auditors Activities Act of
the Republic of Estonia.

ASPricewater/iouseCoopers, Parnu mntis, 10141 Tallinn, Estonia; License No. 6; Registry code: 10142876
T: +372 614 1800, F: +372 6141900, www.pwc. ee
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Other information

The Management Board is responsible for the other information contained in the annual report in addition to
the financial statements and our auditor's report thereon.

Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not express any
form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information
identified above and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the
financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated.
If, based on the work we have performed, we conclude that there is a material misstatement of this other
information, we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.

Responsibilities of the Management Board and those charged with governance for the
financial statements

The Management Board is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in
accordance with International Financial Reporting Standards as adopted by the European Union and for
such internal control as the Management Board determines is necessary to enable the preparation of
financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, the Management Board is responsible for assessing the Company's
ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using
the going concern basis of accounting unless the Management Board either intends to liquidate the Company
or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Company's financial reporting process.

Auditor's responsibilities for the audit of the financial statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free
from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our
opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in
accordance with ISAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from
fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be
expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with ISAs, we exercise professional judgment and maintain professional
scepticism throughout the audit. We also:

. Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud
or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is
sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material
misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve
collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.

. Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that
are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the
effectiveness of the Company's internal control.
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. Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates
and related disclosures made by the Management Board.

. Conclude on the appropriateness of the Management Board's use of the going concern basis of
accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to
events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going
concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our
auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are
inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the
date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to
continue as a going concern.

. Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the
disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a
manner that achieves fair presentation.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope
and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal
control that we identify during our audit.

AS PricewaterhouseCoopers

/signed/

Janno Hermanson

Auditor's certificate 110.570

28 March 2018

* This version of our report is a translation from the original, which was prepared in Estonian. All possible
care has been taken to ensure that the translation is an accurate representation of the original. However, in
all matters of interpretation of information, views or opinions, the original language version of our report
takes precedence over this translation.

This independent auditor's report (translation of the Estonian original) should only be used with an annual
report initialled for identification purposes by AS PricewaterhouseCoopers.
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