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JUHATUSE TEGEVUSARUANNE

1. Ettevote
AS Eesti Vedelktitusevaru Agentuur (OSPA) on Vabariigi Valitsuse poolt vedelktitusevaru seaduse
alusel IS. aprillil 2005. a. asutatud aritihing, mille peamiseks tilesandeks on Eesti Vabariigi 90
paeva vedelktitusevaru moodustamine ja haldamine. OSPA on eraoiguslik juriidiline isik, mille
koik aktsiad kuuluvad riigile ning nende valitsejaks ja aktsioniiri oiguste teostajaks on Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeerium, mida esindab aritihingu aktsionaride tildkoosolekul majandus- ja
kommunikatsiooni minister.

Vedelktitusevarude moodustamisel ja haldamisel juhindub OSPA vedelktitusevaru seadusest ning
selle alusel kehtestatud rakendusaktidest.

2. Tegevus
2006. a. jooksul korraldas OSPA 27 avalikku hanget vedelktituse ostmiseks, hoiustamiseks ja
delegeeritud varu soetamiseks. Saadi 64 pakkumist, solmiti 10 ostulepingut, 10 hoiulepingut ja 4
delegeeritud varu lepingut. Eeltoodud lepingute tulemusena ja olemasolevate varude summana saab
OSPA poolt moodustatud 37 372 tonni bensiini, 60 884 tonni diisliktituse; 5900 tonni
lennukipetrooli ja 672 tonni masuudi varu. Vedelktitusevarude moodustamiseks suurendati OSPA
aktsiakapitali 840 min. krooni vorra.

2006. a. olid ktituste hinnad maailmaturul vaga volatiilsed. OSPA poolt hangitava diisliktituse (10
ppm Diesel CIF Cargoes NWE) PLA TTS'i paevakeskmine hind aasta jooksul varieerus 715,25
USD/t (08.08.2006 seisuga) kuni 543 USD/t (29.12.2006 seisuga) ning bensiini (Prem Unl 10 ppm
CIF Cargoes NWE) PLATTS'i paevakeskmiste hind 831 USD/t (14.07.2006 seisuga) kuni 503,75
USD/t (31.10.2006 seisuga). Vastavad keskmised diisliktituse ja bensiini kohta kogu 2006 aasta
loikes olid 614,40 USD/t ja 634,17 USD/t.

Ktituse hinnariski maandamiseks kasutas OSPA ktituse swap finantsinstrumenti. Diisliktituse hind
fikseeriti 608,25 USD/t juures (32 000 t) ja bensiini hind 645 USD/t (16 300 t) tasemel. Kuivord
molema ktituseliigi hinnad olid 2006. a. detsembris oma aasta madalaimate tasemete juures, siis
swap hinna vordlusel 2006. detsembri keskmistega kajastub OSPA 2006. a. bilansis oluline kahjum
swap tehingutest.

OSPA initsiatiivil voeti Riigikogus vastu Vedelktitusevaru seaduse muutmise seadus, mille
kohaselt on alates 01.12.2006 aktsiisilaost tarbimisse lubatud ktituse kogustelt varumakse tasumise
kohustus vedelktituse importijate asemel aktsiisilaopidajatel.

Tanu OSPA majanduslikult efektiivsele tegevusele onnestus 01.05.2006 kehtestada seadusega
lubatud minimaalsed varumaksemaarad. Alates 01.01.2007 kehtima hakanud varumaksemaarad on
samuti koik minimaalsed valja arvatud lennukipetrool, kus maar jaab lubatud vahemiku alumisse
viiendikku.

23.12.2006 joustus Eesti ja Soome valitsustevaheline bilateraalne leping, mis voimaldab
vastastikku hoida vedelktituse strateegilist reservi teineteise territooriumil.

2006. aastajooksul muutis OSPA hoiulepingute pohimotet vedelktitusevarude kindlustamise osas
riskide paremaks haldamiseks ja majanduslikust otstarbekusest lahtuvalt kindlustab OSP A
hoiustatavad vedelktitusevarud ntitid ise (varasemalt oli see hoiustaja kohustus).
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2006. a. astus OSP A vedelktitusevaru agentuure koondava rahvusvahelise organisatsiooni
ACOMES liikmeks ning osales selle 2006. a. koosolekul. Organisatsiooni eesmargiks on
muuhulgas jagada vastastikku kogemusi vedelktitusevarude haldamisel.

ETTEVOTTE POHILISED ARVNAITAJAD:

31.12.2006 31.12.2005

Mtitigitulu (tuh kr) 29 791 9 430

+/

316%

sh vedelktitusevaru
maksed

100%100%

Puhaskasum (tuh kr)

-6025733

Omakapital (tuh kr)

891 63252 2341707%

Puhasrentaablus %

-2,02%60,80%

2006.a. keskmine tootajate arv oli 3, tootasud kokku moodustasid 108 648 krooni, juhatuse
liikmete tasud kokku moodustasid 1 027 156 krooni ja noukogu liikmete tasud kokku 232 000
krooni.

3. 2007. a. eesmiirgid

OSPA 2007. a. eesmarkideks on
~ riigi 50 paeva sisetarbimisele vastava vedelktitusevaru soetamine
~ olemasolevate varude kvaliteedi- ja kvantiteedikontrolli kindlustamine
~ toimivate stisteemide valjatootamine voimaliku kriisi puhul

kasutuselevotuks
~ koostoopartnerite vorgustiku laiendamine

Juhatuse liige

varude
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RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

JUHATUSE KINNITUS RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDELE

Kaesolevaga deklareerime oma vastutust lehektilgedel 4 kuni 19 esitatud AS-i Eesti
Vedelkiitusevaru Agentuur raamatupidamise aastaaruande koostamise eestja kinnitame, et:

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

2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab oigesti ja oiglaselt ettevotte finantsseisundit,
majandustulemust ja rahavoogusid,

3. ettevote on jatkuvalt tegutsev.

*~
Urmas Vahur

~.~.~~~.~~Q~g~~...2007.a.

-44l~~
Juhatuse liige

Alan Vaht

Juh~tuse liige..1 :/2.?t. 2007.a.

F'or idem'ifi(';jUOf1 purposes only
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KASUMIARUANNE

(kroonides)
2006. a

2005. aLisad

Miiiigitulu

297908139 429 9832
Muud aritulud

835 09203

Mitmesugused tegevuskulud

-17 600 989-2621 7643
Tooj5ukulud

-1819522-1 094858
P5hivara amortisatsioon ja vaartuse langus

-29 508-14 7547
Muud arikulud

-4201-283
Arikasum [-kahjum]

11 1716845 698 578

Finantstulud ja -ku1ud

-11 773900346324
Kasum [kahjum] enne maksustamist

-6022165733210

Puhaskasum [-kahjum]

-6022165733210

5
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BILANSS
(kroonides)

2006. a2005. a Lisad

Raha

7]8 ]59745476486]

N5uded ja ettemaksed

]379] 698] 2582745
Varud

]90 062 6074650] 0006
Kiiibevara kokku

922 014 05052 524 135

Materiaalne p5hivara

44 27273 7807

Pohivara kokku
4427273 780

VARAD KOKKU
922 058 32252597915

V51ad ja ettemaksed

30 426 323363 70]8

Liihiajalised kohustused kokku

30 426 323363701
Kohustused kokku

30 426 323363 701

Aktsiakapital

886 50] 0004650] 000

Kohustuslik reservkapital

286 66]0
Jaotamata kasum

4 844 33857332]5

Omakapital kokku

89163199952 2342159

Kohustused ja omakapital kokku

922 058 32252597915

6
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OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE
(kroonides)

Aktsiakapital Reservid Jaotamata Omakapital
kasum kokku

15.04.2005 46501000046501000
Aruandeaasta kasum

57332155 733 215
31.12.2005

4650100005 733 21552 234 215
Kohustusliku reservkapitali loomine

286 661-286 661 0
Aktsiakapitali suurendamine

840 000 000840 000 000
Aruandeaasta kasum

-602216-602 216
31.12.2006

886 501 000286 6614844338 891631999

Taiendav informatsioon omakapitali liikumiste kohta on esitatud lisas 9.

~
.J'i:ii1atuse liige

For idem'ification purposes only
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RAHAVOOGUDEARUANNE
(kroonides)

2006. a2005. aLisad

Arikasum

11 171 6845 698 579

Arikasumi korrigeerimised

2 005 2481425812

Aritegevusega seotud varade muutus

-145708086-1 258274

Aritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete
muutus

2 502 945363 701

Rahavood aritegevusest kokku

-1300282094 818 264

P6hivara soetus

0-88 5347
Saadud intressid

342381435 1324

Rahavood investeerimistegevusest kokku

3 423 814-53 402

Aktsiakapitali suurendamine

840 000 00009

Makstud intressid

-72204

Rahavood finantseerimistegevusest kokku

839 999 2780

--Rahavood kokku
713 394 8844764862

Raha ja raha ekvivalendid perioodi algul

47648620

Raha ja rahaekvivalentide muutus

7133948844 764 862

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lopul

718 159 7454 764 862

For iden!'ification purposes only

i!J EH~ST & YOUlV.G,4,fo <-{ ;<a?f/-~
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LISAD RAAMA TUPIDAMISE AAST AARUANDELE

Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused

AS Eesti Vedelkiltusevaru Agentuur (ettevote) raamatupidamise aastaaruanne on koostatud
vastavalt Eesti heale raamatupidamistavale ja kasutades soetusmaksumuse printsiipi, v.a. juhtudel,
kui arvestuspohimotetes alljargnevalt on kirjeldatud teisiti. Eesti hea raamatupidamistava on
rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse pohimottetele tuginev raamatupidamistava,
mille pohinouded kehtestatakse Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusega ning mida taiendavad
Raamatupidamise Toimkonna poolt valjaantavad juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kroonides, kui ei ole teisiti margitud.

Jargnevalt on valja toodud peamised arvestuspohimotted ja hindamisalused.

Viilisvaluuta arvestus

Valisvaluutas tikseeritud tehingute kajastamisel voetakse aluseks tehingu toimumise paeval
ametlikult kehtivad Eesti Panga valuutakursid. Valisvaluutas tikseeritud rahalised varad ja
kohustused hinnatakse bilansipaeva seisuga ilmber Eesti kroonidesse bilansipaeval ametlikult
kehtiva Eesti Panga valuutakursside alusel.

Omberhindamise tulemusena saadud kursikasumid ja -kahjumid kajastatakse aruandeperioodi
kasumiaruandes, kusjuures arituludes ja -kuludes kajastatakse valuutakursi kasumid ja kahjumid,
mis on seotud tamijate ja ostjate arveldustega, muud valuutakursist tulenevad erinevused
kajastatakse aga tinantstuludes ja -kuludes.

Tulu kajastamine

Ettevotte tuluks on vedelkiltuse varumaksed (varu haldamiskulude katmiseks importija poolt
tasutav makse), mida vastavalt EV Vedelkiltusevaru seadusele on kiltuse importija kohustatud
tasuma Eestis tarbimisse lubatud kiltuse mahtudelt. Varumakse tasutakse ilma eelneva noudeta

varu haldaja arvelduskontole hiljemalt iga kuu 15. kuupaevaks suuruses, mis vastab importija
nimel eelneval kalendrikuul tarbimisse lubatud kiltuse kogusele ja kehtivale varumakse maarale.

Tulu kajastatakse saadud voi saadaoleva tasu oiglases vaartuses. Kui tasumine toimub
tavatingimustest pikema perioodi jooksul, kajastatakse tulu saadava tasu nilildisvaartuses.

Tulu teenuste mililgist kajastatakse teenuse osutamisel.

Intressitulu kajastatakse tekkepohiselt lahtudes sisemisest intressimaarast. Dividenditulu
kajastatakse vastavalt noudeoiguse tekkimisele.

Juhatuse liige
9
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Raha ja raha ekvivalendid

Raha ekvivalendina kajastatakse rahavoogude aruandes liihiajalisi (kuni 3-kuulise tahtajaga
soetatud) korge likviidsusega investeeringuid, mida on voimalik konverteerida teadaoleva summa
raha vastu ning mille puhul puudub oluline turuvaartuse muutuse risk, sh. kassas ja panga
arvelduskontodel olev raha, kuni 3-kuulised tahtajalised deposiidid ning intressiturufondi osakud.

Finantsvarad

Koik finantsvarad voetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantsvara
eest makstud tasu oiglane vaartus. Aigne soetusmaksumus sisal dab ka koiki finantsvara
soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi, sealhulgas tasud vahendajatele ja noustajatele, tehinguga
kaasnevad mittetagastatavad maksud ja muud samased kulutused, v.a. selliste finantsvarade, mida
kajastatakse oiglases vaartuses muutusega labi kasumiaruande, soetamisega seotud kulutused.

Koik tavaparastel turutingimustel toimuvad finantsvarade ostud ja miHigid kajastatakse nende
tehingute tehingupaeval, S.t. paeval, mil ettevote votab endale kohustuse (naiteks solmib lepingu)
teatud finantsvara ostuks voi miiiigiks. Tavaparasel turutingimusel toimuvaks nimetatakse selliseid
oste ja miiiike, mille puhul ostetava voi miiiidava finantsvara iileandmine miiiijait ostjale toimub
antud turul valjakujunenud voi vastavate tururegulatsioonidega noutud perioodi jooksul.

Soetusmaksumuses kaiastatavad finantsvarad
Soetusmaksumuses kajastatavaid finantsvarasid tuleb hinnata alla nende kaetavale vaartusele juhul,
kui viimane on finantsvara bilansilisest maksumusest madalam. Soetusmaksumuses kajastatavate
finantsvarade kaetav vaartus on finantsvarast eeldatavasti tulevikus saadavad rahavood
diskonteerituna turu keskmise tulususemaaraga samaste finantsvarade suhtes. Finantsvara
allahindlus kajastatakse kasumiaruandes finantskuluna. Soetusmaksumuses kajastatavate
finantsvarade allahindlust hiljem ei tiihistata.

Finantsvarade kajastamine lopetatakse siis, kui ettevote kaotab oiguse finantsvarast tulenevatele
rahavoogudele voi ta annab kolmandale osapoolele iile varast tulenevad rahavood ning enamiku
finantsvaraga seotud riskidest ja hiivedest.

Varud

Tulenevalt ettevotte pohitegevusest, milleks on Eesti Vabariigi vedelkiitusevaru moodustamine ja
haldamine ning selle uuendamise korraldamine kajastab ettevote varudena eelnimetatud
kiitusevaru, mis voetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb varude ostuhinnast, ostuga
kaasnevast tollimaksust, muudest mittetagastatavatest maksudest ja soetamisega otseselt seotud
veokuludest, millest on maha arvatud hinnaalandid. Varud hinnatakse bilansis lahtudes sellest, mis
on madalam, kas soetusmaksumus voi neto realiseerimismaksumus.

Varude soetusmaksumuse kindlaks maaramisel kasutatakse FIFO meetodit.

Materiaalne pohivara

Materiaalseks pohivaraks loetakse varasid maksumusega alates 20 000 kroonist ja kasuliku elueaga
iile iihe aasta. Varad, mille kasulik eluiga on iile I aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 20 000
krooni, kajastatakse kuni kasutusele votmiseni vahevaartusliku inventarina (varudena) ja vara
kasutusele votmise hetkel kantakse 100%-liselt kulusse. Kuludesse kantud vahevaartuslike
inventari'de iile peetakse arvestust bilansivaliselt.

10
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Materiaalne p5hivara v5etakse arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt
soetamisega seotud kulutustest.

Edaspidi kajastatakse materiaalset p5hivara bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha
arvatud akumuleeritud amortisatsioon ja v5imalikud vlUirtuse langusest tulenevad allahindlused.

Juhul, kui materiaalse p5hivara objekt koosneb tiksteisest eristatavatest komponentidest, millel on
erinevad kasulikud eluead, v5etakse need komponendid raamatupidamises arvele eraldi
varaobjektidena, maarates neile eraldi amortisatsiooninormid vastavalt kasulikule elueale.

Arvelev5etud materiaalse p5hivaraga seotud hilisemad valjaminekud (naiteks m5ne varaobjekti
teatud osade asendamine) lisatakse varade bilansilisele vaartusele siis, kui on taidetud jargmised
kriteeriumid: (a) on t5enaoline, et ettev5te saab sellest tulevikus majanduslikku kasu ning (b) nende
soetusmaksumust on v5imalik usaldusvaarselt m55ta. Asendatud osad kantakse bilansist valja.
K5ik teised valjaminekud kajastatakse kuludena perioodil, mil vastavad kulutused tehti.

Materiaalse p5hivara amortiseerimisel kasutatakse lineaarse amortisatsiooni meetodit.
Amortisatsiooninorm maaratakse igale p5hivara objektile eraldi s5ltuvalt selle kasulikust elueast.
Amortisatsioonimaarad aastas on p5hivara gruppidele jargmised:

• Muu inventar, tOoriistad ja sisseseade 33,3 %

Vara amortiseerimine 15petatakse kui vara l5ppvaartus, milleks on summa, mida ettev5te saaks
vara v55randamisel tana, juhul kui vara oleks sarna vana ja samas seisukorras, nagu ta on
eeldatavasti tema kasuliku eluea l5ppedes, iiletab tema bilansilist jaakmaksumust.

Materiaalse p5hivara amortisatsioonimeetodid, -normid ja l5ppvaartused vaadatakse tile vahemalt
iga majandusaasta l5pul ja kui uued hinnangud erinevad eelnevatest, kajastatakse muutused
raamatupidamislike hinnangute muutustena, S.t edasiulatuvalt.

Materiaalse p5hivara bilansilise vaartuse v5imalikku langust kontrollitakse juhtudel, kui mingid
stindmused v5i asjaolude muutumine naitavad, et vara kaetav vaartus v5ib olla langenud alia tema
bilansilise vaartuse. Kui sellised asjaolud on olemas, viib ettev5te labi vara kaetava vaartuse
hindamise. Kui hinnanguline kaetav vaartus on vaiksem kui bilansiline vaartus, siis hinnatakse see
vara v5i raha genereeriva tiksuse moodustavad varad alia kuni kaetava vaartuseni, milleks on kas
sellest varast tulevikus saadavate rahavoogude ntitidisvaartus (ehk kasutusvaartus) v5i selle vara
5iglane vaartus, mida on vahendatud mtitigikulutustega, olenevalt kumb on k5rgem. Vara 5iglase
vaartuse maaramisel kasutatakse vajadusel ettev5ttevaliste ekspertide abi. Allahindlus kajastatakse
aruandeperioodi kuluna kasumiaruande real "p5hivara amortisatsioon ja vaartuse langus".

Kui hiljem vara kaetav vaartus on t5usnud tile vara bilansilise vaartuse, siis allahindlus tiihistatakse
ja suurendatakse vara bilansilist vaartust, kuid mitte suurema summani, kui bilansilise vaartuseni,
mis varal oleks, kui allahindlust ei oleks tehtud. Vara allahindluse ttihistamine kajastatakse
kasumiaruandes samal real, kus kajastati ka varasem allahindlus.

Materiaalse p5hivara kajastamine l5petatakse vara voorandamisel v5i siis, kui ettev5te ei eelda
selle vara kasutamisest v5i mtitigist enam majandusliku kasu saamist. Materiaalse p5hivara
kajastamise l5petamisest tekkivad kasumid ja kahjumid kajastatakse selle perioodi, millal
kajastamine l5petati, kasumiaruandes real "muud aritulud" v5i "muud arikulud".

~-
Juhatuse liige
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Materiaalse pohivara objektid, mis vaga t6enaoliselt mililakse lahema 12 kuu jooksul,
klassifitseeritakse ilmber mililgiootel pohivaraks, mida kajastatakse bilansis eraldi real kaibevara
rilhmas. Mililgiootel pohivara amortiseerimine l6petatakse ning seda kajastatakse kas bilansilises
jaakmaksumuses v6i 6iglases vaartuses (miinus mililgikulutused), s6ltuvalt sell est, kumb on
madalam.

Finantskohustused

Finantskohustused v6etakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on finantskohustuse
eest saadud tasu 6iglane vaartus. Edaspidi kajastatakse finantskohustusi nende korrigeeritud
soetusmaksumuses, kasutades efektiivset intressimaara. Tehingukulud v6etakse arvesse efektiivse
intressimaara arvutamisel ning kantakse kuludesse finantskohustuse eluea jooksul. Edasimililgi
eesmargil soetatud finantskohustusi kajastatakse nende 6iglases vaartuses ning 6iglase vaartuse
muutused kajastatakse kasumiaruandes.

Finantskohustustega kaasnev intressikulu kajastatakse tekkep6hiselt perioodikuluna kasumiaruande
real "finantstulud ja -kulud".

Finantskohustuse kajastamine 16petatakse siis, kui see on tasutud, tilhistatud v6i aegunud.

Eraldised ja tingimuslikud kohustused

Bilansis kajastatakse eraldis juhul, kui ettev6ttellasub enne bilansipaeva toimunud kohustavast
silndmusest tulenevalt juriidiline v6i tegevusest tingitud kohustus, mille realiseerumine on
toenaoline ja mille kohustuse summat on v6imalik usaldusvaarselt m66ta. Eraldiste hindamisel on
lahtutud juhatuse hinnangutest, kogemustest ja vajadusel ka s6ltumatute ekspertide hinnangutest
ning need kajastatakse bilansis summas, mis on bilansipaeva seisuga vajalikud eraldisega seotud
kohustuste rahuldamiseks.

Lubadused, garantiid ja muud kohustused, mis teatud tingimustel voivad tulevikus muutuda
kohustusteks, kuid mille realiseerumise t6enaosus on emaettev6tte juhtkonna hinnangul vaiksem
kui mitterealiseerumise toenaosus, on avalikustatud tingimuslike kohustustena raamatupidamise
aastaaruande lisades.

Ettevotte tulu maksustamine

Tulumaksuseaduse kohaselt ei maksustata Eestis mitte ettev6tete kasumit, vaid valjamakstavaid
dividende. Kuni 31. detsembrini 2006. a valjamakstud dividendide osas oli maksumaaraks 23/77
ning alates I. jaanuarist 2007. a on maksumaaraks 22/78 netodividendidelt. Kehtiva
tulumaksuseaduse kohaselt vaheneb ka edaspidi tulumaksumaar 1% aastas kuni 20/80-ni peale I.
jaanuari 2009. a valjamakstud dividendidelt. Kuna tulumaksu objektiks on ettev6tte kasumi asemel
valjamakstavad dividendid, siis ei eksisteeri erinevusi varade ja kohustuste maksuarvestuslike ja
bilansiliste jaakvaartuste vahel, millelt tekiks edasililkkunud tulumaksu n6ue v6i kohustus.

Bilansis ei kajastata potentsiaalset tulumaksukohustust ettev6tte vaba omakapitali suhtes, mis
kaasneks vaba omakapitali valjamaksmisel dividendidena. Maksimaalne tulumaksukohustus, mis
v6iks kaasneda dividendide valjamaksmisega, on ara toodud lisas 9.

Dividendide maksmisega kaasnev tulumaks kajastatakse dividendide valjakuulutamise hetkel
kasumiaruandes kuluna.

~~
Juhatuse liige

For identification purposes only
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Kohustuslik reservkapital

Vastavalt Eesti Vabariigi ariseadustikule ja ettev6tte p6hikirjale teeb ettev6te iga aasta
puhaskasumist vahemalt 5%-lise eraldise kohustuslikku reservkapitali kuni reservkapital
moodustab vahemalt 10% aktsiakapitalist. Kohustuslikku reservkapitali ei tohi dividendidena valja
maksta, kuid seda v6ib kasutada kahjumi katmiseks, kui kahjumeid ei ole v6imalik katta vabast
omakapitalist. Samuti v6ib kohustuslikku reservkapitali kasutada aktsiakapitali suurendamiseks.

Rendiarvestus

Kapitalirendina kajastatakse selliseid renditehinguid, mille puhul k6ik olulised vara omandiga
seonduvad riskid ja hiived kanduvad iile rentnikule. K6iki ii1ejaanud renditehinguid kajastatakse
kasutusrendina.

Kapitalirendi tingimustel soetatud vara v6etakse rentniku bilansis arvele vara soetusmaksumuses
v6i miinimumrendimaksete niiiidisvaartuses juhul, kui viimane on madalam. Kapitalirendi
tingimustel soetatud varade amortisatsiooniperioodiks on vara kasulik t66iga v6i rendiperiood,
olenevalt sellest, mis on liihem. Kapitalirendi tingimustel miiiidud vara kajastatakse rendileandja
bilansis n6udena kapitalirenti tehtud netoinvesteeringu summas. Rendimaksed jagatakse
tinantskuluks / -tuluks ja rendikohustuse / -n6ude tasumiseks selliselt, et intressimaar oleks igal
ajahetkel sarna.

Kasutusrendi puhul kajastab renditavat vara oma bilansis rendileandja. Kasutusrendi maksed
kajastatakse rendiperioodi jooksullineaarselt rendileandja poolt tuluna ning rentniku poolt kuluna.

Bilansiplievajargsed sundmused

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist m6jutavad
asjaolud, mis i1mnesid bilansipaeva ja aruande koostamispaeva vahel, kuid on seotud
aruandeperioodil v6i varasematel perioodidel toimunud tehingutega.

Bilansipaevajargsed siindmused, mida ei ole varade ja kohustuste hindamisel arvesse v6etud, kuid
mis oluliselt m6jutavad jargmise majandusaasta tulemust, on raamatupidamise aastaruandes
avalikustatud.

Juhatuse Iiige
For identification purposes only
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Lisa 2 Miiiigitulu

AS Eesti Vedelklitusevaru Agentuuri mliligitulu jaguneb geograafiliste alade ja tegevusalade 16ikes
jargmiselt.

Geograafilised piirkonnad
Eesti

Kokku

Tegevusalad
Vedelklituse varumaksed

Kokku

01.01.-31.12.2006.

29790813

29 790 813

297908]3

29 790 813

15.04.-31.12.2005.

9 429 983

9 429 983

9 429 983

9 429 983

Lisa 3 Arikulud ja muud aritulud

Mitmesugused tegevuskulud
Ladustamise kulud

Klituse anallilisi ja pumpamise kulud
Juriidilised kulud

Muud kulud

Mitmesugused tegevuskulud kokku

2006. a 2005. a

]5 ]35435

] 850 207

3 ]7 408

]57 ]23
]24 960

]2] 420

2023 ]86

4930]4

17600989

2 621 764

Muud aritulud

Kasum valuutakursi muutustest

Viivised

Muud tulud

Muud aritulud kokku

Muud arikulud

Kahjum valuutakursi muutustest
Muud kulud

Muud ariku]ud kokku

~

686 987

]27 869

20 236

835092

-] 023

-3 ]78

-4 201

o

o

o

o

-28

o

-28
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Lisa 4 Finantstulud ja -kulud

Intressitulud

Kasum (-kahjum) valuutakuris muutustest

Muud tinantskulud (kahjum swap tehingutest)

Finantstulud ja -kulud kokku

2006. a

13810037

1 975 740

-27 559 677

-11 773 900

2005. a

35 132

-496

o

34 636

Lisa 5 Nouded ja ettemaksed

Nouded ostjate vastu

Muud liihiajalised nouded
Viitlaekumised

Ettemakstud tulevaste perioodide kulud

Nouded ja ettemaksed kokku

2006. a

1 830 160

83

10 386 945

1 574510

13 791 698

2005. a

1 244 094

25

o

14 155

1 258 274

Ettevotte klientideks on kiituse importijad, kes vastavalt EV Vedelkiitusevaru seadusele
kohustuvad tasuma varumakset imporditud kiituselt.

For identification purpO~e$ only
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Lisa 6 Varud

Varud (vedelkiitusevarud)
Varud kokku

31.12.2006. a

190 062 607

190062607

31.12.2005. a

46501 000

46501000

• Vedelkiitusevaru ettevotte bilansis seisuga 31.12.2005.a. on arvele voetud ettevotte
loomisel, kus tehti mitterahaline sissemaks aktsiakapitali loomiseks. Vt ka Iisa 9.

Koik varud on vastutaval hoiul.

OSPA varud 31.12.2006

Kiitus Hoiustaia firmaKOl?;usMaksumusAsukohtAsukoht
tonnides

EEK
Bensiin

Tartu Terminaal AS4 147,11032821 981,45EestiTartu
Diislikiitus

Baltic Tank AS5 295,60242 541 830,64EestiKunda
Diislikiitus

Viljandi Naftabaas 002552,97120 179 361,11EestiViliandi
Eestis kokku

11 995,68395 543 173,20
Bensiin

Svenska Shell AB3987,19021 561 000,00RootsiS6dertalie
Diislikiitus

STS 4 263,35324 940 000,00RootsiKarlshamn
Diislikiitus

STS 6066,51048018433,48RootsiKarlshamn
Valismaal kokku

14317,05394 519 433,48
KOIK kokku

26312,736190062606,68

OSPA delegeeritud varud 31.12.2006

Kellelt ostetudKOl?;usAsukohtAsukoht
tonnidesLenn ukipetroo I

Mazeikiu 001 900,000Eesti Muuga
Eestis kokku

1 900,000
Diislikiitus

Nordic Storage AB10 000,000RootsiPitea
Bensiin

Svenska Shell AB12 000,000RootsiGothenburg
Valismaal kokku

22 000,000
KOIK kokku

23 900,000

-~
Juhatuse liige

For idenfification purposes only
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Lisa 7 Materiaalne pohivara

73 780
o

-29 508
44 272

JiHikviHirtus 31.12.2005.a.

Ostud ja parendused
Aruandeaasta amortisatsioon
JiHikviHirtus 31.12.2006.a.

Materiaalne

Inventar pohivara
kokku

73 780
o

-29 508
44 272

Soetusmaksumus 31.12.2005.a. 88 534
Akumuleeritud amortisatsioon 31.12.2005.a. -14 754
Jaakvaartus 31.12.2005.a. 73780

88 534
-14754
73 780

Ostud
Aruandeaasta amortisatsioon

o
-29 508

o
-29 508

Soetusmaksumus 31.12.2006.a. 88 534
Akumuleeritud amortisatsioon 31.12.2006.a. -44 262
Jaakvaartus 31.12.2006.a. 44272

88 534
-44 262
44 272

For idenl'iliGfftion purposes only
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AS Eesti Vedelkiitusevaru Agentuur
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Lisa 8 Volad ja ettemaksed

Liihiajalised kohustused panga ees (swap) I
Ostjate ettemaksed

Volad tamijatele

Volad toovotjatele

Maksuvolad 2

Muud volad

Volad ja ettemaksed kokku

2 Maksuvolad jagunevad maksuliikide loikes jargmiselt:

2006. a 2005. a

27 559 677

0

713

0

2 330 497

99 644

84416

29 433

443 352

230 108

7668

4516

30 426 323

363 701

Kaibemaks

Ettevotte tulumaks

Sotsiaalmaks

Oksikisiku tulumaks

Kogumispensionimaksed
Tootuskindl ustusmaks

Maksuintressid

Maksuvolad kokku

2006. a

329 644

949

65 924

42721

3943

171

o

443 352

2005. a

171606

1 391

33 647

21389

1870

120

85

230 108

I Kiituse hinnariski maandamiseks kasutas OSPA kiituse swap finantsinstrumenti (solmiti
vastavasisulised lepingud Hansa- ja Nordea Pangaga). Diislikiituse hind fikseeriti 608,25 USD/t
juures (32 000 t) ja bensiini hind 645 USD/t (16 300 t) tasemel. Kuivord molema kiituseliigi hinnad
olid 2006. a. detsembris oma aasta madalaimate tasemete juures, siis swap hinna vordlusel 2006.
detsembri keskmistega kajastub OSPA 2006. a. bilansis oluline kahjum swap tehingutest (kokku oli
kahjum swap tehingutest 27 559 677 krooni ja see on kajastatud kasumiaruandes real
"finantstuludlkulud", vt lisa 4).

For ide! ,,'if.~ I Durposes only
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Lisa 9 Omakapital

Seisuga 31. 12.2006.a. on ettevotte aktsiakapital 886 501 000 krooni, sealjuures ettevotte
minimaalne aktsiakapital on 500 000 000 krooni ja pohikirjajiirgselt maksimaalne aktsiakapital
ilma pohikirja muutmata saab olla 2 000 000 000 krooni.

2006. a suurendati aktsiakapitali 840 000 aktsia vorra. Emiteeritud aktsiate nimiviiiirtus on
840 000 000 krooni. 840 000 aktsia eest tasuti rahas. Ariregistri kanne detsembris 2006. a.
toimunud aktsiakapitali suurendamise kohta (170 000 aktsiat nimiviiiirtusega 170 000 000 krooni)
on tehtud 8. jaanuaril 2007. a.

Ettevotte potentsiaalne tulumaksukohustus

Ettevotte jaotamata kasum seisuga 31.12.2006. a on 4 844 338 (2005: 5 733 214) krooni.
Maksimaalne voimalik tulumaksukohustuse summa, mis voiks kaasneda kogu jaotamata kasumi
viiljamaksmisel dividendidena (arvestades Ariseadustikust tulenevat kohustust kanda 1/20k
puhaskasumis reservkapitali), on 1 366 352 (2005: 1 252 707) krooni. Seega saab dividendidena
viilja maksta 3477 986 krooni, millega kaasneks tulumaksukohustus summas 980 970 krooni.

Maksimaalse voimaliku tulumaksukohustuse arvestamisel on liihtutud eeldusest, et jaotatavad
netodividendid ja nende maksmisega kaasnev tulumaksukulu kokku ei voi illetada jaotuskolblikku
kasumit seisuga 3 I. 12.2006. a.

Lisa 10

Kasutusrent

Kasutusrent

2006.a oli ruumide kasutusrendilepingutest tulenev rendikulu kokku 105 686 (2005.a.: 43 600)
krooni.

Lisa 11 Tehingud seotud osapooltega

Juhatuse liikmete tasud kokku 2006.a. moodustasid 1 027 156 (2005: 624 910) krooni ja noukogu
liikmete tasud kokku 232 000 (2005: 163725) krooni.

Lisa 12 Lisa rahavoo aruande juurde

Arikasumi korrigeerimised koosnevad jiirgmistest mitterahalistest iiritegevusega seotud kasumitest
ja kahjumitest:

Materiaalse pohivara amortisatsioon (lisa 7)
Kasum (-kahjum) valuutakuris muutustest

Arikasumi korrigeerimised kokku

2006. a

29 508
1 975 740

2 005 248

2005. a

14754
-496

14 258

Ju For io'tm";f,( a:ion purposes only
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AS Eesti Vedell{iitusevar'u Agentuur al{tsioniiridele

Oleme auditeerinud AS Eesti VedelkUtusevaru Agentuur raamatupidamise aastaaruannet, mis sisal dab bilanssi

seisuga 31. detsember 2006 ning eeltoodud kuupaeval 15ppenud majandusaasta kasumiaruannet, omakapitali
muutuste aruannet ja rahavoogude aruannet, aastaaruande koostamisel kasutatud peamiste arvestusp5him5tete
kokkuv5tet ning muid selgitavaid lisasid. Auditeeritud raamatupidamise aastaaruanne on lisatud meie poolt
identifitseerituna kaesolevale jareldusotsusele.

JI//Ultl/se kO/lIIstl/.\'ed raa11latl/pid1l11lise {Ulstllllrl/lIllde OSlIS

Juhatuse kohustuseks on raamatupidamise aastaaruande koostamine ning 5iglane esitamine koosk51as Eesti hea

raamatupidamistava n5uetega. Selle kohustuse hulka kuulub asjakohase sisekontroliisUsteemi kujundamine ja Was

hoidmine, mis tagab raamatupidamise aastaaruande korrektse koostamise ja esitamise ilma pettustest v5i vigadest
tulenevate oluliste vaarkajastamisteta, asjakohaste arvestusp5him5tete val imine ja rakendamine ning antud
tingimustes p5hjendatud raamatupidamislike hinnangute tegemine,

Alidiitori kO/IIIJtllJed

Meie kohustuseks on avaldada auditi p5hjal arvamust raamatupidamise aastaaruande kohta. Viisime auditi labi

koosk51as rahvusvaheliste auditeerimisstandarditega. Need standardid n5uavad, et me oleme vastavuses

eetikan5uetega ning et me planeerime ja viime auditi labi omandamaks p5hjendatud kindlustunde, et
raamatupidamise aastaaruanne ei sisalda olulisi vaarkajastamisi.

Audit h51mab raamatupidamise aastaaruandes esitatud arvnaitajate ja avalikustatud informatsiooni kohta auditi
t5endusmaterjali kogumiseks vajalike protseduuride labiviimist. Nende protseduuride hulk ja sisu s5ltuvad audiitori
otsustustest, sealhulgas hinnangust riskidele, et raamatupidamise aastaaruanne v5ib sisaldada pettustest v5i vigadest
tulenevaid olulisi vaarkajastamisi. Asjakohaste auditi protseduuride kavandamiseks v5tab audiitor nende

riskihinnangute tegemisel arvesse 5ige ja 5iglase raamatupidamise aastaaruande koostamiseks ja esitamiseks
juurutatud sisekontrollisUsteemi, kuid mitte selleks, et avaldada arvamust sisekontrolli tulemuslikkuse kohta. Audit
h51mab ka kasutatud arvestusp5him5tete asjakohasuse, juhatuse poolt tehtud raamatupidamislike hinnangute

p5hjendatuse ja raamatupidamise aastaaruande Uldise esituslaadi hindamist.

Usume, et kogutud auditi t5endusmaterjal on piisav ja asjakohane meie arvamuse avaldamiseks.

ArV1I11ll/J

Meie arvates kajastab lisatud raamatupidamise aastaaruanne k5igis olulistes
AS Eesti VedelkUtusevaru Agentuur finantsseisundit seisuga 31. detsember 2006 ning sellel

majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid koosk51as Eesti hea raamatupidamistavaga.

lIinn, 18. aprill 2007. a

A Member of Ernst & Young Global

osades 5iglaselt
kuupaeval 15ppenud
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KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

Juhatus teeb AS Eesti Vedelklitusevaru Agentuuri lildkoosolekule ettepaneku jagada
kasumit jargmiselt:

Jaotamata kasum seisuga 31.12.2006

Jaotamata kasum peale kasumijaotuse otsust

~:s=====--
4Jnnas Vahur

Juhawse Ii~e....t?~.Q~ 2007.a .

~
Juhatuse liige

4 844 338

4 844 338

Alan Vaht

Juhatuse liige
.. l..7..dl..Cf., 2007.a.
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JUHATUSE JA NOUKOGU ALLKIRJAD 2006 MAJANDUSAASTA
ARUANDELE

AS Eesti Vedelklitusevaru Agentuuri 2006. a majandusaasta aruande allkirjastamine 24. aprillil
2007.a. Kaesolevaga kinnitame AS-i Eesti Vedelklitusevaru Agentuur 2006. a. majandusaasta
aruandes esitatud andmete 5igsust.

~~/J

Urmas Vahur ~
Juhatuse liige~/ /

-Z
Einari Kisel .

NO~
Meelis Atonen

N5ukogu liige

~
Urmas Koidu

\~
Rain Talmar

N5ukogu liige

T5nu !\~O
N5ukogu liige

Alan Vaht

Juhatuse liige
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