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Kokkuvõte 2014. aasta II kvartali tulemusest 

Hea lugeja 

2014. aasta II kvartali müügitulud ulatusid 205 miljoni 

euroni (-5%) ja kulumieelne ärikasum (EBITDA) 68 

miljoni euroni, mis on 6% vähem kui aasta eest. 

Suurimat negatiivset mõju omas tulemustele 

madalam elektrienergia EBITDA seoses peamiselt 

Läti ja Leedu piiriületuskuludega. Rasketest turu-

tingimustest hoolimata aitasid edukad riski-

maandamistehingud Eesti Energia keskmist elektri 

müügihinda kasvatada. Positiivseimalt paistis silma 

aga põlevkiviõli müük, mille maht ning müügitulud 

kasvasid vastavalt 108% ja 150%.  

Juuli algus tõi häid uudiseid Jordaania arendus-

projektist, mis jõudis valitsuse poolse projekti 

kinnitamisega järgmisesse olulisse etappi. Vajalikud 

põhimõttelised kokkulepped elektrijaama rajamiseks 

on saavutatud. Projekti järgmises faasis tuleb 

sõlmida lõplikud projektilepingud, sealhulgas 

lepingud rahastavate pankade ja ehitajaga ning viia 

lõpule finantseerimistegevused, et 2015. aastal võiks 

alata elektrijaama ehitus. 

Eesti Energia 75. sünnipäeva suurejooneliseks 

tähistamiseks avasime Eestis ainulaadse reaal-

teadustele pühendatud Energia avastuskeskuse, mis 

asub väärikas enam kui 100-aastase ajalooga 

Tallinna elektrijaama hoones. Loodame sel moel 

noortesse juba varakult süstida huvi ja uudishimu 

energiavaldkonna vastu.  

Teise kvartalisse jäi ka maailma suurima põlevkivil 

töötava elektrijaama – Eesti elektrijaama – 45. 

sünnipäev. Tänu aastate jooksul tehtud mahukatele 

investeeringutele jaama tehnoloogiate täna-

päevastamiseks ja keskkonnanõuetele vastavaks 

muutmiseks saame jaama tootmisvõimsusi kasutada 

ka karmide keskkonnanõuete tingimustes. 

Otsime pidevalt uusi viise, kuidas muuta oma 

tootmist efektiivsemaks. Alustasime 2013. aastal 

testidega võtmaks kasutusele senisest madalama 

kütteväärtusega põlevkivi, segades seda kivisöega. 

Sel moel saame ära kasutada suurema osa 

kaevandatavast kivist. Läbiviidud analüüside esimene 

etapp näitas, et taoline kütusesegu on olemuselt 

meie põlevkivi kasutamiseks mõeldud kateldes 

põletamiseks sobilik. Jätkame tööd, et leida 

optimaalne söe osakaal kütusesegus. 

Eesti Mäeselts tunnustas mai algul toimunud mäe-

konverentsil Eesti Energia kaevandusi, andes meile 

tiitli „Keskkonnategu mäenduses 2014“. Pälvisime 

kolmandat korda väljaantava preemia oma panuse 

eest Aidu põlevkivikarjääri sõudekanali süvise 

rajamisel. On hea meel, et meie pingutusi endiste 

tööstusalade korrastamisel on märgatud ja hinnatud.  

Elektrilevi jätkas investeeringuid võrgukvaliteedi 

parandamisse, ehitades 119 alajaama ja 434 kilo-

meetrit ilmastikukindlat liini. Tänu neile pingutustele 

lühenes aastataguse ajaga võrreldes oluliselt nii 

riketest kui ka plaanilistest töödest tingitud elektri-

katkestuste keskmine kestus.  Jõudsalt edenes ka 

kaugloetavate arvestite projekt: kvartali lõpuks oli 

kauglugemisele üle viidud viiendik kõikidest 

Elektrilevi klientide arvestitest. 

Ettevõtte juhina olen väga uhke selle üle, et oleme 

tööandjana aastast-aastasse eestimaalaste poolt 

väga kõrgelt hinnatud. Maikuus teatas uuringufirma 

TNS Emor, et ka tänavu hindasid küsitluses osalenud 

eelistatuimaks tööandjaks just Eesti Energia. 

 

Sandor Liive, Eesti Energia juhatuse esimees  
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Peamised tegevusnäitajad 

    
II kv 
2014 

II kv 
2013 

Muutus 
6 kuud 
2014 

6 kuud 
2013 

Muutus 

Elektrienergia müük, sh GWh 2 251 2 834 -20,6% 4 477 6 286 -28,8% 

hulgimüük GWh 866 1 165 -25,7% 1 423 2 695 -47,2% 

jaemüük GWh 1 385 1 669 -17,0% 3 054 3 591 -15,0% 

Võrguteenuse müügimaht GWh 1 416 1 431 -1,1% 3 200 3 300 -3,0% 

Vedelkütuste kontserniväline müük tuh t 45 22 +107,7% 79 72 +9,9% 

Põlevkivi kontserniväline müük tuh t 223 153 +45,8% 436 455 -4,1% 

Soojusenergia müük GWh 170 161 +5,3% 629 617 +2,0% 

Jaotusvõrgu kaod % 5,2 3,0 +2,2pp 5,9 4,7 +1,2pp 

Töötajate keskmine arv in. 6 921 7 447 -7,1% 6 932 7 487 -7,4% 

                

Müügitulu mln € 204,6 215,4 -5,1% 431,0 494,0 -12,8% 

Kulumieelne ärikasum (EBITDA) mln € 67,7 72,2 -6,2% 151,1 145,3 +4,0% 

Ärikasum mln € 35,6 43,3 -17,8% 87,4 87,6 -0,2% 

Puhaskasum mln € 6,2 43,3 -85,6% 57,3 68,1 -15,9% 

                

Investeeringud mln € 56,6 94,9 -40,4% 130,4 169,1 -22,9% 

Äritegevuse rahavood mln € 75,5 82,7 -8,7% 131,8 151,1 -12,8% 

FFO mln € 65,0 70,0 -7,2% 140,6 137,4 +2,4% 

Põhivara mln € 2 427,8 2 239,7 +8,4%       

Omakapital mln € 1 467,5 1 430,2 +2,6%       

Netovõlg mln € 723,6 556,6 +30,0%       

                

Netovõlg / EBITDA* korda 2,29 2,05 +0,24p       

FFO* / netovõlg korda 0,36 0,42 -0,06p       

FFO* / intressikulud võlakohustustelt* korda 7,43 6,94 +0,49p       

EBITDA* / intressikulud võlakohustustelt* korda 9,02 8,10 +0,91p       

Finantsvõimendus % 33,0 28,0 +5,0pp       

Investeeritud kapitali tootlus (ROIC) % 6,0 8,4 -2,4pp 7,5 8,6 -1,1pp 

EBITDA marginaal % 33,1 33,5 -0,4pp 35,1 29,4 +5,6pp 

Ärikasumi marginaal % 17,4 20,1 -2,7pp 20,3 17,7 +2,6pp 

Netovõlg - võlakohustused (amortiseeritult) miinus raha ja raha ekvivalendid, fondiosakud ja intressivõlakirjad 

Finantsvõimendus - Netovõlg / (netovõlg + omakapital) 

ROIC - Ärikasum / keskmine investeeritud kapital 

FFO - Äritegevuse rahavoog, v.a käibekapitali muutused ja tasumata/laekumata kasum/kahjum tuletisinstrumentidelt 

* jooksva 12 kuu tulemus 
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Tegevuskeskkond 

Maailma majandus 

Energiakandjate turuhindu mõjutasid 2014. aasta II 

kvartalis geopoliitilised pinged naftat tootvates riikides 

nagu Iraak ja Liibüa, endiselt jäi lahenduseta sõjaline 

konflikt Ukrainas. Euroopa Komisjoni tehtud sammud 

heitmekvootide pakkumise edasilükkamise osas on 

hakanud turgudele mõju avaldama. 

IMF-i 2014. aasta väljavaade maailmamajanduse 

kasvu kohta muutus nii arenenud kui arenevate 

majanduste suhtes konservatiivsemaks, võrreldes 

aprillis avaldatud andmetega. 2014. aasta juulis 

avaldatud hinnangus
1
  alandas IMF maailma-

majanduse 2014. aasta kasvuprognoosi 0,3 

protsendipunkti võrra, Euroala majanduskasvu 

prognoosi ei muudetud. IMF-i hinnangul kasvab 

globaalne majandus 2014. aastal 3,4%. Euroala 

majandus kasvab 2014. aastal 1,1% võrra.  

Üleilmse majanduskasvu vedajateks on 2014. aastal 

olnud arenenud majandustega riigid. Endiselt jätkub 

majanduskasvu peamise panuse nihkumine arene-

vatelt majandustelt arenenud riikidele. 

Turgudele oli üllatuseks 2014. aasta juunis selgunud 

USA I kvartali tegeliku majanduskasvu 1,9 protsendi-

punktiline allapoole korrigeerimine, mille suur ulatus 

lisas majanduse väljavaadetele ebakindlust. 

Korrektsiooni põhjustasid peamiselt USA väiksem 

eratarbimine ja eksport, võrreldes eelneva 

hinnanguga. Euroala majandusnäitajad näitasid 

2014. aasta II kvartalis paranemise märke, kuid 

riikide lõikes on taastumine ebaühtlane. Inflatsiooni-

määr langes II kvartali keskel 0,5% tasemele ning 

püsis stabiilsena kvartali lõpuni. Madala inflatsiooniga 

seoses tutvustas Euroopa Keskpank juunis erinevaid 

rahanduspoliitilisi meetmeid, sealhulgas kehtestati 

pankadele negatiivsed hoiuseintressimäärad. Euroala 

tööpuudus oli endiselt kõrge (11,6% 2014. aasta 

                                                           
1
 Allikas: International Monetary Fund, World Economic Outlook 

Update—An Uneven Global Recovery Continues (Washington, 
July 2014) 

maikuus), kuid võrreldes aasta algusega on 

tööpuudus alanenud. 

Eesti majandus kasvas 2013. aastal 0,8% ja 2014. 

aastaks prognoosib IMF Eesti majanduskasvuks 

2,4%. 2014. aasta juunis avaldatud Eesti Panga 

majandusülevaates prognoositakse Eesti 2014. aasta 

majanduskasvuks aga 0,7%. Eesti Panga majandus-

kommentaari alusel tuleneb nõrk majanduskasv 

peamiselt I kvartali kehvast tulemusest, mis oli 

osaliselt mõjutatud energiasektori toodangu kaha-

nemisest seoses soojade ilmadega. Ülejäänud 2014. 

aasta vältel oodatakse Eesti majanduskasvu 

kiirenemist. 

Vedelkütuste hinnad 

Brenti toornafta keskmine hind oli 2014. aasta II 

kvartalis 1,8% kõrgem (+1,4 €/bbl) võrreldes 2013. 

aasta II kvartaliga. Kvartali jooksul kallines Brenti 

toornafta hind tasemelt 77,0 €/bbl hinnale 81,1 €/bbl. 

Keskmine hind   
II kv 
2014 

II kv 
2013 

Muutus 

Brenti toornafta €/bbl 80,4 79,0 +1,8% 

Kütteõli (1% 
väävlisisaldus) 

€/t 457,1 453,2 +0,8% 

Kütteõli 1% 
crack spread 

€/bbl -7,8 -6,9 +13,2% 

Euro 
vahetuskurss 

EUR/ 
USD 

1,3717 1,3063 +5,0% 

Toornafta hindu mõjutasid 2014. aasta II kvartalis 

geopoliitilised pinged naftat tootvates riikides nagu 

Iraak ja Liibüa, tuues kaasa vähenenud tootmis-

mahud. Brenti toornafta hindu mõjutasid ka 2014. 

aasta II kvartalis jätkunud pinged Ukraina ja Vene-

maa vahel. Põhjamere naftapakkumist vähendasid 

hooldustööd piirkonna tootmissüsteemides, kuid 

nõudlust toornafta järele suurendas hooajaliste 

seisakute lõppemine mõnedes euroopa järeltöötlus-

jaamades. 
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Kütteõli hind (1% väävlisisaldusega) oli 2014. aasta II 

kvartalis 0,8% kõrgemal (+3,9 €/t) võrreldes eelmise 

aasta sama perioodiga. 

Kvartali jooksul kütteõli hind tõusis, liikudes tasemelt 

460,0 €/t hinnale 461,8 €/t kvartali lõpuks. Peamiselt 

Brenti toornafta hinna tõusu tõttu laienes toornafta ja 

sellest toodetud kütteõli hinnavahet iseloomustav 

crack spread 0,9 €/bbl võrra, võrreldes eelmise aasta 

sama kvartaliga. Euroopa kütteõli nõudlus püsis 

2014. aasta II kvartalis tavapärasest madalamal, 

pakkumise poolt elavdas II kvartalis taas tööd 

alustanud järeltöötlusjaamade toodang. Erinevalt 

eelmise aasta samast perioodist oli arbitraaži-

võimalus Aasiasse 2014. aasta II kvartalis piiratud. 

Tulenevalt kruiisihooaja algusest ootavad turud III 

kvartalis suurenenud nõudlust laevakütuste järele, 

mis võib mõju avaldada ka kütteõli hindadele. 

 

Heitmekvootide hinnad 

2014. aasta detsembris arveldatavate CO2 tuleviku-

tehingute hind kauples 2014. aasta II kvartali jooksul 

keskmiselt 31,7% kõrgemal, võrreldes eelmise aasta 

sama perioodiga. Hind liikus kvartali jooksul tõusvas 

trendis, tasemelt 5,1 €/t kvartali alguses 

hinnatasemele 5,9 €/t 2014. aasta juunis. 

Keskmine hind   
II kv 
2014 

II kv 
2013 

Muutus 

CO2 2014 dets. €/t 5,4 4,1 +31,7% 

CO2 2015 dets. €/t 5,5 4,2 +30,5% 

CO2 heitmekvootide hinnad on võrreldes eelmise 

aasta sama perioodiga oluliselt kõrgemal seoses 

Euroopa Liidu heitmekvootide kauplemise edasi-

lükkamise kavaga, mis vähendab 2014. aastal emis-

sioonikvootide pakkumist 400 mln tonni võrra. Lisaks 

selgus 2014. aasta II kvartali alguses, et Euroopa 

Investeerimispank on aprillis lõpetanud emissiooni-

kvootide müügi seoses panga programmiga koguda 

rahastust keskkonnasäästu projektidele. II kvartali 

alguses süvenes turgudel arusaam, et ollakse 

sisenemas ajajärku, kus CO2 emissioonikvootide 

nõudlus hakkab taaskord pakkumist ületama, tuues 

kaasa heitmekvootide hinnatõusu. 

2014. aasta II kvartali lõpus aitas CO2 tuleviku-

tehingute hinnatõusule kaasa stabiilne ostuhuvi 

euroopa energiafirmadelt, eesmärgiga CO2 tuleviku 

hinnariske maandada. 
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Elektrihinnad 

2014. aasta II kvartali elektrihinnad olid Nord Pool 

Spoti (NPS) Põhjamaade ja Eesti hinnapiirkondades 

odavamad kui eelmise aasta samal perioodil. 

Võrreldes 2013. aasta II kvartaliga olid elektri 

keskmised hinnad tõusnud Lätis ja Leedus. NPS 

süsteemihind langes eelmise aasta sama perioodiga 

võrreldes 33,7% (-13,0 €/MWh). 

Keskmine hind   
II kv 
2014 

II kv 
2013 

Muutus 

Süsteemihind €/MWh 25,7 38,7 -33,7% 

Soome €/MWh 34,6 39,9 -13,5% 

Eesti €/MWh 34,8 44,5 -21,9% 

ELE/Läti
2
 €/MWh 50,2 46,1 +8,9% 

Leedu €/MWh 50,2 47,4 +5,8% 

NPS süsteemihinna langusele aitasid kaasa soodsad 

hüdroressursid Põhjamaades, eeskätt Norras, kelle 

elektritootmine ületas II kvartalis tarbimist 18% võrra. 

Põhjamaade hüdroreservide tase ületas 2013. aasta 

mahtu juba 2014. aasta II kvartali alguses, 2014. 

aasta juunikuus ületas täituvus ajaloolise mediaani.  

 

Põhjamaade elektrihinnad oli 2014. aasta II kvartali 

kõikidel kuudel võrdlemisi stabiilsed. Baltimaade, 

eeskätt Läti ja Leedu elektrihinnad olid kvartali 

jooksul volatiilsed. 

Rootsi ja Soome hinnapiirkondade keskmine 

hinnavahe oli 2014. aasta II kvartalis -3,1 €/MWh ehk 

Soome elektrihind oli 3,1 eurot Rootsi hinnast 

                                                           
2
 ELE hinnapiirkond Eesti-Läti piiril suleti alates 3. juunist 2013. 

aastal, mil avati NPS Läti hinnapiirkond 

kõrgem. Hinnaerinevus suurenes eelmise aasta 

sama perioodiga võrreldes 1,5 €/MWh võrra. Soome 

elektritoodang oli 2014. aasta II kvartalis eelmise 

aasta sama perioodiga võrreldes väiksem seoses 

peamiselt koostootmisjaamade tootmise vähe-

nemisega. Lisaks mõjutasid Soome elektritoodangut 

mais ja juunis pikad hooldustööd Olkiluoto 

tuumajaama kahes reaktoris. Soome imporditud 

elektri kogus Rootsist kasvas oluliselt Venemaa 

osakaalu vähenemise arvelt. 

 

Eesti ja Soome piirkondadevaheline hinnaerinevus oli 

2014. aasta II kvartalis 0,2 €/MWh, ehk Eesti 

elektrihind ületas Soome hinda 0,2 €/MWh võrra. 

Hinnaerinevus vähenes eelmise aasta sama 

perioodiga võrreldes 4,3 €/MWh, see tähendab, et 

piirkondadevaheline ülekandevõimsuse puudujääk oli 

oluliselt väiksem kui eelmise aasta samal perioodil. 

Eesti ja Soome tunnihinnad olid kvartali jooksul 

võrdsed 98% tundidest, ülejäänud 2% tundidest olid 

Eesti elektrihinnad kõrgemad. Tulenevalt Estlink2 

merekaabli töölepanekust 2013. aasta lõpus, on 

eelmise aasta II kvartaliga võrreldes ülekande-

võimsus Eesti ja Soome vahel oluliselt suurenenud
3
, 

mis on kaasa tootnud nende piirkondade tunni-

hindade peaaegu täieliku ühtlustumise. Hinna-

erinevused esinesid vaid Soome-Eesti suunal, kus on 

veel rakendatud ülekandevõimsuse piirang. Vara-

semalt septembrisse plaanitud Kiisa avariielektri-

jaama II osa valmimine toimus juba 2014. aasta 

juulikuu alguses, mis võimaldab tulevikus kasutada 

                                                           
3
 Estlink2 valmimine on lisanud Eesti-Soome ülekandevõimsusele 

650 MW, suurendades koguvõimsuse 1 000 MW tasemele  
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Eesti-Soome vahelise Estlink2 merekaabli ülekande-

võimsust 1 000 MW ulatuses mõlemal suunal
4
. 

Eesti ja Läti piirkondadevaheline hinnaerinevus oli 

2014. aasta II kvartalis -15,4 €/MWh, suurenedes 

eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 13,8 

€/MWh võrra (võrreldes osaliselt ELE piirkonna 

hindadega 2013. aasta II kvartalis). Hinnavahe 

kasvas ka eelmise kvartaliga võrreldes, 2014. aasta I 

kvartalis oli hinnaerinevus -6,6 €/MWh. Suured 

hinnaerinevused on endiselt tingitud peamiselt 

ebapiisavast ülekandevõimsusest Eesti ja Läti vahel, 

mistõttu on suhteliselt odava Põhjamaade elektri 

Lätisse jõudmine piiratud. Ühenduse läbilaskevõimet 

vähendasid II kvartalis veel liinide hooldustöödest 

tulenevad piirangud. Läti ja Leedu ei suutnud 2014. 

aasta II kvartalis kohaliku elektritootmisega enda 

tarbimist ära katta, Eestis ületas elektritootmine 

tarbimist kvartali kõikidel kuudel. Läti ja Leedu 

hinnapiirkondade vahel olid elektrihinnad 2014. aasta 

II kvartali kõikidel tundidel samad. 

Alates 2014. aastast on olnud elektrimüüjatel 

võimalik Eesti-Läti piiril tekkivate hinnaerinevuste 

riske piiratud mahus maandada PTR instrumentide 

kaudu (ingl. Physical Transmission Rights). Oksjonile 

on pandud 50 MW üheks aastaks ning igakuiselt 

võidakse müüa 50-150 MW ulatuses PTR 

instrumente. 2014. aasta II kvartalis müüdi oksjonitel 

iga kuu 150 MW ulatuses PTR instrumente. Ette 

müüakse suhteliselt väike osa kogu Eesti-Läti 

ülekandevõimsusest (5%-16% kogu ülekande-

võimsusest
5
), mis ei ole võimaldanud Eesti Energial 

Läti ja Leedu jaeturul 2014. aasta II kvartalis 

fikseeritud hinnaga elektritooteid müüa. 

Eesti Energia põlevkivi ja CO2 kulu vaba marginaal  

(CDS – ingl. Clean Dark Spread) NPS Eesti elektri-

hinnas oli 2014. aasta II kvartalis tasemel 12,3 

                                                           
4
 Maksimaalne ülekandevõimsus Soome-Eesti suunal oli 2014. 

aasta II kvartalis 860 MW 
5
 Alates 2014. aasta 6. jaanuarist on maksimaalne 

ülekandevõimsus Eesti-Läti suunal 925 MW 

€/MWh (-11,5 €/MWh, -48,0% võrreldes eelmise 

aasta sama perioodiga). 

Marginaali langus oli tingitud peamiselt elektrienergia 

hinna langusest (NPS Eesti elektrihind langes 9,7 

€/MWh võrra, -21,9% võrreldes eelmise aasta sama 

perioodiga), CO2 ja põlevkivi kulud elektrihinnas 

tõusid 1,6 €/MWh võrra, +7,7% võrreldes eelmise 

aasta sama perioodiga).  

 

Eesti elektri jaeturg on alates 2013. aastast täielikult 

avatud, kehtivad vabalt kujunevad elektrihinnad. Läti 

ja Leedu elektriturud on avatud osaliselt. Kodu-

tarbijatel avatud turult ostmise kohustust ei ole, mis 

tähendab, et eelistatakse pigem reguleeritud hinnaga 

elektrit, sest see on avatud turu elektrihinnast 

odavam. Kõik ettevõtted ostavad Lätis ja Leedus 

elektrit avatud turult. Läti elektriturg oli 2014. aasta II 

kvartalis avatud hinnanguliselt 70% ulatuses 

tarbimismahust. Läti elektrituru täielik avamine on 

planeeritud 2015. aasta algusesse.  

Leedus ostavad kõik ettevõtted alates 2013. aastast 

elektrit avatud turult. 2014. aasta II kvartalis oli Leedu 

elektriturg avatud hinnanguliselt 66% ulatuses 

tarbimismahust. 
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Majandustulemused 

Kontserni müügitulud ja EBITDA 

2014. majandusaasta II kvartali müügitulud olid 204,6 

mln eurot (võrreldes eelmise aasta II 

kvartaliga -5,1%, -10,9 mln eurot), kulumieelne 

ärikasum (EBITDA) oli 67,7 mln eurot (-6,2%, -4,5 

mln eurot), ärikasum 35,6 mln eurot (-17,8%, -7,7 mln 

eurot) ja puhaskasum 6,2 mln eurot (-85,7%, -37,1 

mln eurot). 

Kontserni müügitulude langus tulenes peamiselt 

madalamast elektrienergia müügitulust, mida osaliselt 

tasakaalustas kõrgem müügitulu vedelkütuste 

müügist. 

Märkimisväärne puhaskasumi langus on seotud 

ettevõtte tulumaksukulu (28,8 mln eurot) 

kajastamisega teises kvartalis võrreldes eelmise 

aasta esimese kvartaliga. 

 

 

 
 

Kontserni EBITDA-t suurendas enim vedelkütuste 

müük (vedelkütuste EBITDA kasvas +164,5%, +7,4 

mln eurot). Elektrienergia EBITDA vähenes 11,5 mln 

euro võrra (-34,0%) seoses peamiselt piiriületus-

kulude mõjuga. Võrguteenuse müük jäi eelmise 

aastaga võrreldes sarnasele tasemele, võrguteenuse 

EBITDA vähenes 0,5 mln euro võrra (-1,7%). 

Muude toodete ja teenuste müük suurendas 

kontserni EBITDA-t võrreldes eelmise aasta sama 

perioodiga 0,1 mln euro võrra (+1,1%). 
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Elektrienergia 

Elektrienergia müügitulud ulatusid 108,2 mln 

euroni (-17,9%, -23,6 mln eurot). Eesti Energia müüs 

2014. aasta II kvartalis  2 251 GWh elektrienergiat 

(-20,6%, -583 GWh). Elektri jaemüük moodustas 

sellest 1 385 GWh (-17,0%, -284 GWh) ja elektri 

hulgimüük 866 GWh (-25,7%, -299 GWh). 

Keskmiseks elektri müügihinnaks (koos tuludega 

riskimaandamistehingutest) kujunes 46,8 €/MWh 

(+0,6 €/MWh, +1,3%). 

Võrreldes eelmise aastaga on vähenenud nii 

elektrienergia hulgi- kui ka jaemüügi mahud. Väiksem 

elektri hulgimüük tuleneb peamiselt piiriülese elektri-

kaubanduse kajastamise muutusest raamatu-

pidamises
6
. 

 

 

 

Elektri jaemüügi mahtude vähenemine tuleneb Eesti 

Energia turuosa vähenemisest Eesti elektriturul ning 

osaliselt soojematest ilmadest võrreldes eelmise 

aastaga. Klientide tarbitud elektrienergia mahtude 

järgi oli Eesti Energia turuosa 2014. aasta II kvartalis 

Eestis 58% (-12pp võrreldes eelmise aastaga, -2pp 

võrreldes 2014. aasta I kvartaliga). 

Sõltumata turuosa vähenemisest on Eesti Energia 

endiselt suurima klientide arvuga elektrimüüja Eestis. 

Eesti Energial oli Eestis 2014. aasta II kvartali lõpu 

seisuga 361 tuhat klienti (+3 tuhat klienti võrreldes 

eelmise aasta II kvartali lõpu seisuga ning -1 tuhat 

klienti võrreldes 2014. aasta I kvartali lõpu seisuga). 

Lisaks lepingulistele klientidele müüs Eesti Energia 

elektrit üldteenusena Elektrilevi klientidele. Üld-

teenuse klientide arv vähenes eelmise aasta sama 

perioodiga võrreldes 28 tuhande kliendi võrra 

tasemele 91 tuhat klienti. Võrreldes eelmise 

kvartaliga üldteenuse klientide arv oluliselt ei 

muutunud (-2 tuhat klienti).
6
 

2014. aasta maikuu lõpus ning juunikuu alguses 

toimunud väikeklientide elektrilepingute pikenemise 

käigus tehti pakkumised enam kui 45 tuhandele 

kliendile. Pikenemisele kuulus kokku 84 GWh aastast 

tarbimismahtu, millest 80,7 GWh jätkas lepingut Eesti 

Energiaga. 

                                                           
6
 Läti ja Leedu hinnapiirkondades ostetud elektrienergia koguseid 

saldeeritakse samal tunnil Eesti piirkonnas toimunud elektrienergia 
müükidega alates 2013. aasta juunist. Kui saldeerimist oleks 
rakendatud 2013. aasta II kvartali algusest, oleksid kontserni 
elektrienergia müük ja ost olnud 2013. aasta II kvartalis 345 GWh 
võrra väiksemad 

Eesti Energia Balti elektrijaam Ida-Virumaal 
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Lätis ja Leedus tegutseb Eesti Energia Enefit 

kaubamärgi all. 2014. aasta II kvartalis esinesid 

olulised hinnaerinevused Eesti ning Läti ja Leedu 

hinnapiirkondade vahel. Kuna Eesti Energial Lätis ja 

Leedus olulises mahus elektritootmine puudub, siis 

tuleb fikseeritud hinnaga müügilepingute täitmiseks 

osta elektrit börsilt Läti hinnapiirkonnas tihti kallimalt 

kui kontserni elektrijaamade saavutatud müügihind 

Eesti hinnapiirkonnas. Sel põhjusel lõpetati 2013. 

aasta septembris Lätis ja Leedus uute fikseeritud 

hinnaga lepingute müük. Eesti ja Läti piirkondade 

hinnavahe tõttu on Eesti Energia saanud 2014. aasta 

II kvartalis kulu 7,0 mln eurot. Alates 2014. aasta I 

kvartalist oleme suutnud Lätis edukalt müüa 

börsihinnaga indekseeritud elektritooteid. II kvartali 

jooksul müüdi samu tooteid edukalt ka Leedus, 

kvartali jooksul sõlmiti kokku 78 lepingut 

prognoositud tarbimismahuga 73 GWh. 

II kvartali lõpuks oli Eesti Energial Lätis ja Leedus 

2 355 klienti (-114 klienti võrreldes eelmise aasta 

sama perioodiga). Klientide arvu mõjutab oluliselt 

fikseeritud hinnaga lepingute müügi lõpetamine. Eesti 

Energia turuosa Lätis ja Leedus oli II kvartalis 

vastavalt 17% ja 7%. 

2014. aasta II kvartalis tootsime kokku 2 366 GWh 

elektrienergiat (-2,1%, -50 GWh). Elektritoodangu 

vähenemise on põhjustanud eelmise aastaga 

võrreldes madalamad elektri turuhinnad. Taastu-

vatest allikatest tootsime II kvartalis 65,1 GWh 

(+19,3%, +10,5 GWh) elektrienergiat. Taastuvenergia 

ja tõhusa koostootmise toetust saime kokku 2,8 mln 

eurot (+240%, +2,0 mln eurot). Taastuvatest 

allikatest toodeti enim elektrienergiat tuuleparkides 

39,6 GWh (-4,3%, -1,8 GWh). 

Peamised näitajad 
2014 II 

kv 
2013 II 

kv 

Põhivarade tootlus* % 15,2 9,0 

Elektri EBITDA €/MWh 9,9 11,9 

* välja arvatud tootmisvarade allahindlused 2012. aasta detsembris 
ja 2013. aasta detsembris 

 

2014. aasta II kvartali EBITDA elektrimüügist oli 

22,3 mln eurot (-34,0%, -11,5 mln eurot). 

Elektrimüügi kasumlikkus vähenes peamiselt seoses 

Läti ja Leedu jaemüügi teguritega marginaali 

muutuse ja muude mõjude all. 

Väiksem müügimarginaal vähendas EBITDA-t kokku 

13,8 mln euro võrra. Elektri müügihind (v.a 

tuletistehingute tulu) vähenes, vähendades 

kasumlikkust 6,5 mln euro võrra samas kui 

piiriületuse kulud vähendasid EBITDA-t 7,0 mln eurot. 

Ülejäänud müügimarginaali mõju (kokku -0,3 mln 

eurot) tulenes peamiselt tootmiskulude kasvust (mõju 

-7,5 mln eurot), mida tasakaalustas elektri ostukulude 

vähenemine (mõju +8,1 mln eurot). 

Lisaks müügimarginaalile avaldas elektrimüügi 

EBITDA-le negatiivset mõju müüdud koguste muutus 

(mõju -6,5 mln eurot). Elektri müügikogus vähenes 

2014. aasta II kvartalis võrreldes eelmise aastaga 

20,6%. 

Madalamat müügimarginaali tasakaalustas tuletis-

tehingutest saadud tulu (mõju +9,5 mln eurot).  

 

Püsikulud langesid 0,8 mln eurot. Püsikulusid 

kasvatasid Narva elektrijaamade hooldustööd 

(mõju -2,4 mln eurot) mida tasakaalustasid 

väiksemad kaevanduste sulgemise kulud ning 

langenud IT kulud (mõju kokku +2,6 mln eurot).  

Muud mõjud (-1,6 mln eurot) olid peamiselt seotud  

2013. aastal tehtud Läti ja Leedu elektrienergia 

portfelli eraldise suurendamisega (-3,9 mln eurot) 

ning tuletisinstrumentide ümberhindlusega (+3,2 mln 

eurot).
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Võrguteenused 

Võrguteenuse müügitulud ulatusid 54,3 mln euroni 

(-3,2%, -1,8 mln eurot). 2014. aasta II kvartali 

võrguteenuse müügimaht oli 1 416 GWh 

(-1,1%, -15,6 GWh), mis on väiksem kui 2013. aasta 

II kvartalis. Võrguteenuse müügimahu kahanemine 

tuleneb peamiselt aprillikuu soojemast välis-

temperatuurist.  

Võrgukaod olid II kvartalis 80 GWh ehk 5,2% 

(eelmisel aastal 47 GWh ehk 3,0%). Kadude 

märgatav kasv on tingitud ebatavaliselt väiksest 

kaost eelmisel aastal. Väiksema kao koguse 

põhjuseks on elektrituru avamisega kaasnenud 

ebatäpsused võrgukadudes, mis korrigeeriti 2013. 

aasta hilisemates perioodides. 

 

 
 

Keskmine võrguteenuse hind oli 2014. aasta II 

kvartalis 38,3 €/MWh (-2,2%, -0,8 €/MWh). 

Võrguteenuse müügihinda mõjutavad regulaarsed 

hinnakorrektsioonid ja võrguteenuse tarbimise 

struktuur. 2013. aasta augustis toimus hinna-

korrektsioon, kuna vähenes Konkurentsiameti poolt 

võrguettevõtjatele lubatud tootluse määr. Lisaks 

alanes võrgutasu alates 2014. aasta aprillist, 

võrguteenuse hinnas vähenes mittekontrollitav kulu 

(langes Eleringilt ostetava võrguteenuse hind). 

Võrreldes eelmise aasta II kvartaliga on 

elektrikatkestuste näitajad oluliselt paranenud. 

Riketest tingitud elektrikatkestuste keskmine kestus 

oli 28 minutit (2013. aasta II kvartalis 37 minutit). 

Plaaniliste katkestuste keskmine kestus oli 16 minutit 

(2013. aasta II kvartalis 22 minutit). Kokku toimus 

elektrivõrgus II kvartalis 4 658 riket (2013. aasta II 

kvartalis 5 722 riket). Teatud mõju elektrikatkestuste 

vähenemisele avaldab madalpingevõrgus tavaliste 

õhuliinide asendamine ilmastikukindlatega. Siiski on 

rikete arvule oluline mõju veel ilmastikul ja möödunud 

aastal jäi II kvartalisse märgatavalt rohkem äikese-

torme. 

Peamised näitajad 2014 II 
kv 

2013 II 
kv 

Põhivarade tootlus % 6,1 7,2 

Võrgukaod GWh 80,3 47,0 

SAIFI indeks 0,1 0,2 

SAIDI (plaaniline) indeks 15,9 22,1 

SAIDI (plaaniväline) indeks 28,0 36,7 

Korrigeeritud RAB mln € 653,1 600,4 

SAIFI - süsteemi katkestussageduse indeks (kordade arv) 

SAIDI - süsteemi katkestuskestuse indeks (minutit) 
 RAB - reguleeritud varade maht jaotatud võrguteenuse tootele 

2014. aasta II kvartali EBITDA võrguteenuse 

müügist oli 26,6 mln eurot (-1,7%, -0,5 mln eurot). 

Võrguteenuse kasumlikkust vähendas marginaali 

Eesti Energia elektrikaablitunnel Tallinnas 
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langus (mõju EBITDA-le -0,6 mln eurot). 

Võrguteenuse marginaal vähenes väiksema võrgu-

teenuse müügihinna tõttu (mõju -1,2 mln eurot), mida 

tasakaalustas osaliselt ülekandekulude alanemine 

(mõju +0,5 mln eurot). 

Võrguteenuse mahu vähenemine avaldas kasum-

likkusele mõju -0,4 mln eurot. Võrguteenuse 

kasumlikkust kasvatasid väiksemad püsikulud (mõju 

+0,5 mln eurot) seoses peamiselt IT kulude 

alanemisega.  
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Vedelkütused

Vedelkütuste müügitulud ulatusid 19,9 mln euroni 

(+149,8%, +11,9 mln eurot). Eesti Energia müüs 

2014. aasta II kvartalis 44,8 tuhat tonni vedelkütuseid 

(+107,7%, +23,2 tuhat tonni). Vedelkütuste keskmine 

kontserniväline müügihind oli 2014. aasta II kvartalis 

443,5 €/t (+20,3%, +74,9 €/t). Vedelkütuste keskmine 

müügihind kasvas võrreldes eelmise aasta sama 

perioodiga rohkem kui võrdlustoote, raske kütteõli, 

maailmaturuhind. Müügihinna kasv on seotud 

peamiselt tuletistehingute kasumlikkuse kasvuga 

võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. 

 

 
 

Kontserni vedelkütuste toodang ulatus II kvartalis 

56,6 tuhande tonnini (+53,6%, +18,7 tuhat tonni). 

2014. aasta II kvartalis suurendasime Eesti Energia 

Enefit280 õlitehases 60% kasutusvõimsusega 

tööaega oluliselt. Suvel viime läbi plaanilise 

hoolduse, mille käigus likvideerime mõned käivitus-

tööde käigus ilmnenud puudused, mis lubavad 

sügisel tehast suurema võimsusega stabiilselt tööle 

panna ning liikuda samm-sammult projektivõimsuse 

saavutamise poole. 

Kontserni vedelkütuste müügihind on kaitstud 

vedelkütuste maailmaturu hinnalanguste vastu riski-

maandamistehingutega. Riskimaandamistehingute 

tulu vedelkütuste müügis oli 2014. aasta II kvartalis 

0,6 mln eurot (+2,1 mln eurot võrreldes eelmise aasta 

sama perioodiga) ehk 14,2 €/t. Tuletistehingute mõju 

arvestamata oli vedelkütuste keskmine müügihind 

429,4 €/t (-1,2%, -5,3 €/t võrreldes eelmise aasta 

sama perioodiga). 

Peamised näitajad 
2014 II 

kv 
2013 II 

kv 

Põhivarade tootlus % 30,2 37,2 

Vedelkütuste EBITDA €/t 265,9 208,7 

2014. aasta II kvartali EBITDA vedelkütuste 

müügist oli 11,9 mln eurot (+164,5%, +7,4 mln 

eurot). Õlimüügi marginaal võrreldes eelmise aastaga 

vähenes peamiselt seoses kasvanud CO2 kuludega 

(mõju -0,9 mln eurot) ning tõusnud keskkonna-

Eesti Energia Õlitööstus Ida-Virumaal 
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maksudega (mõju -0,3 mln eurot). Müügimarginaali 

mõju kasumlikkusele kokku oli kokku -1,5 mln eurot. 

Oluliselt kasvatas põlevkiviõli kasumlikkust müüdud 

koguste suurenemine. Müügimahu kasvu mõju 

kasumlikkusele oli 8,7 mln eurot. 

Suuremad püsikulud avaldasid põlevkiviõli kasum-

likkusele negatiivset mõju (-0,7 mln eurot) seoses 

laovarude suurenemisel arvestatud püsikulude 

komponendiga.  

Tuletistehingute mõju põlevkiviõli kasumlikkusele oli 

positiivne (+2,1 mln eurot), muu negatiivne mõju 

kasumlikkusele (-1,2 mln eurot) oli tingitud peamiselt 

tuletisinstrumentide ümberhindlusest. 
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Muud tooted ja teenused 

Eesti Energia müügitulud muude toodete ja 

teenuste müügist ulatusid 2014. aasta II kvartalis 

22,2 mln euroni (+13,5%, +2,6 mln eurot). Muude 

tulude kasvu mõjutasid positiivselt põlevkivi 

müügimahu kasv (mõju müügituludele +2,4 mln 

eurot) ning soojuse müügi kasv (+0,3 mln eurot). 

Tehnoloogiatööstuse ja muude toodete müügitulud 

ulatusid 8,0 mln euroni (võrreldes eelmise 

aastaga -0,1 mln eurot).  

 

Muude toodete ja teenuste EBITDA oli 2014. aasta 

II kvartalis 6,9 mln eurot (+1,1%, +0,1 mln eurot). 

Muude toodete EBITDA-t mõjutasid positiivselt 

kasvanud põlevkivi ja soojuse müük (mõjud vastavalt 

+0,6 ja +0,2 mln eurot). Soojuse EBITDA-t kasvatas 

suurenenud tulu jäätmete vastuvõtust (+0,1 mln 

eurot) ning vähendas remondikulude kasv Iru 

elektrijaamas. 

Põlevkivi EBITDA-t kasvatas suurenenud põlevkivi 

grupiväline müük. Põlevkivi grupivälise müügi kogus 

suurenes 223 tuhande tonnini (45,8%, +70,0 tuhat 

tonni). 

Muude toodete ja teenuste EBITDA langes 

(kokku -0,7 mln eurot) seoses Eesti Energia 

Tehnoloogiatööstuse grupiväliste tööde vähe-

nemisega 2014. aasta II kvartalis, mida osaliselt 

tasakaalustas 2014. aastal toimunud põhivara müük 

Eesti Energia kaevandustes (mõju +0,6 mln eurot). 

 

 

  

Eesti Energia Iru elektrijaam Tallinnas 
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Rahavood 

2014. aasta II kvartali äritegevuse rahavood ulatusid 

75,5 mln euroni. Võrreldes eelmise aasta sama 

perioodiga langesid Eesti Energia kontserni 

äritegevuse rahavood 8,7% (-7,2 mln eurot). 

Äritegevuse rahavoogu vähendas eelmise aasta 

sama perioodiga võrreldes kõige enam langenud 

EBITDA (-4,5 mln eurot). Varud vähenesid 2014. 

aasta II kvartalis eelmise aasta sama perioodiga 

võrreldes suuremas mahus (mõju +4,2 mln eurot). 

Kohustuste vähendamine eelmise aasta sama 

perioodiga võrreldes suuremas mahus vähendas 

äritegevuse rahavooge 4,4 mln euro võrra.  

 

 
 

Äritegevuse rahavood kujunesid II kvartalis 

kulumieelsest ärikasumist kõrgemaks 7,8 mln euro 

võrra. Võrreldes kontserni EBITDA-ga (67,7 mln 

eurot), suurendas äritegevuse rahavoogu CO2 

kvootidega seotud mõju seoses kvootide väljaostuga 

tulevikus (+14,1 mln eurot). Käibekapitali muutuste 

mõju rahavoole oli summaarselt negatiivne, nõuete 

vähenemisega seoses laekunud raha suurendas 

äritegevuse rahavoogu 13,1 mln euro võrra, kuid 

selle kaalusid üle kohustuste vähenemisest 

tulenevad muutused (-16,6 mln eurot). 
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Investeeringud 

Investeeringute maht on võrreldes eelmise aastaga 

oluliselt vähenenud, kuna mitu suuremat 

investeerimisprojekti jõudis eelmisel aastal 

valmimiseni. Kontsern investeeris 2014. aasta II 

kvartalis 56,6 mln eurot (-40,4%, -38,4 mln eurot). II 

kvartalis olid peamised investeerimisobjektid uus 300 

MW elektrijaam Auveres ja investeeringud võrgu-

teenuse kvaliteedi parandamiseks. 

2014. aasta II kvartalis jätkusid uue Enefit280 

õlitehase käivitustööd seoses tehase kasutus-

võimsuse suurendamisega, lämmastikufiltrite 

paigaldamise projekt Eesti elektrijaamas ning Eesti 

Energia rahvusvaheliste projektide ettevalmistused. 

 

 

 

300 MW elektrijaama ehitus Auveres 

Eesti Energia alustas 2011. aasta suvel uue 

nüüdisaegsel keevkihttehnoloogial (CFB) töötava 

elektrijaama rajamist Auverre. Uus elektrijaam, mis 

peaks valmima 2016. aastal, võimaldab lisaks 

põlevkivile kasutada kuni 50% ulatuses biokütuseid 

ning aitab viia jaama heitmed tänapäevase gaasi-

jaama tasemele. Auvere elektrijaama maksimaalne 

aastane netotoodang on 2 192 GWh. Auvere 

elektrijaama ehituse finantseerimiseks andis Euroopa 

Komisjon Eestile loa eraldada Eesti Energiale 

aastateks 2013–2020 kokku 18 miljonit tonni tasuta 

CO2 kvooti, millest 5 mln tonni heitmekvoote sai Eesti 

Energia kätte 2014. aasta aprillis. 

2014. aasta II kvartalis jätkati elektrijaama seadmete 

montaaži ja paigaldustöid töömaal. Paigaldati kütuse 

etteande konveierid ja tuha käitlemise seadmed ning 

alustati esmakäivituse ettevalmistavate protse-

duuridega. Paralleelselt jätkusid ehitustööd 

katlahoones, turbiinihoones, jahutusvee pumba-

jaamas, tuhapumplas, administratiivhoones, vee ette-

valmistushoones ja teistes väiksemates hoonetes. 

Lämmastikuheitmete vähendamine Eesti elektri-

jaamas 

2011. aasta jaanuaris jõustunud Euroopa Liidu 

tööstusheitmete direktiiv sätestab, et alates 2016. 

aastast ei tohi suurte põletusseadmete lämmastik-

oksiidide (NOx) kontsentratsioon välisõhku heide-

tavates suitsugaasides ületada 200 mg/Nm
3
. 2013. 

aastal paigaldati pilootprojekti raames Eesti 

elektrijaama ühele katlale lämmastikupüüdmis-

seadmed, mis võimaldasid vähendada NOx heitmeid 

kuni kaks korda. 

2014. aasta märtsikuus anti heakskiit projekti teisele 

etapile, mille käigus saavad filtritega varustatud veel 

nelja energiaploki 7 katelt. Kokku vähenevad 

lämmastikuheitmed kateldes, mille netotootmis-

võimsus on täna 672 MW. 
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2014. aasta II kvartalis alustati montaažitöid 3. ploki 

teisel katlal. Lämmastikufiltrite paigaldamisega 

kavatsetakse lõpule jõuda aastaks 2016. Projekti 

kogumaksumus on 28 miljonit eurot, millest 6,9 

miljonit eurot oli investeeritud 2014. aasta II kvartali 

lõpuks. 

Võrguteenuse kvaliteedi paranemine  

Võrguteenuse kvaliteedi parandamiseks investeeri-

sime 2014. aasta II kvartalis 24 mln eurot, mis on 

samal tasemel eelmise aasta II kvartaliga. Kokku 

ehitasime 119 alajaama ja 434 kilomeetrit maa- ja 

õhukaabelliini (134 alajaama ja 347 kilomeetrit liini 

eelmise aasta II kvartalis).  

Aastatel 2013-2016 paigaldab Elektrilevi kõigile 

tarbimiskohtadele üle Eesti kaugloetavad arvestid. II 

kvartalis paigaldasime klientidele 49 tuhat 

kaugloetavat arvestit ja kauglugemisele viisime üle 

55 tuhat arvestit. 2014. aasta juuni lõpuks oli 

kauglugemise projekti raames paigaldatud 263 tuhat 

uut tunnipõhist arvestit. Kokku oli II kvartali lõpuks 

kauglugemisele üle viidud 20% arvestitest, kaug-

loetavaid arvesteid oli paigaldatud 41% (+32pp 

võrreldes eelmise aasta II kvartaliga, +8pp võrreldes 

2014. aasta I kvartaliga) kõikidest Elektrilevi 

arvestitest. 

Jordaania elektri- ja õlitootmise eelarendused 

Jordaania elektri- ja õlitootmise arendusprojektidest 

kuulub Eesti Energiale 65%. Projektide partnerid on 

30% osalusega YTL Power International Berhad ning 

5% osalusega Jordaania partner Near East 

Investment.  

Elektriprojekti raames jätkati 2014. aasta II kvartalis 

läbirääkimisi Jordaania valitsusega, mille tulemusena 

jõuti sisulisele kokkuleppele 2013. aasta lõpus 

esitatud projektilepingute paketis, sh elektri ostu-

müügilepingu tingimustes. Täiendavate hüdro-

loogiliste uuringute teostamiseks läbiviidud hanke 

tulemusena valiti välja veepuuraukude puurija ja 

veepumpamistestide läbiviija. Jätkati kaevanduse 

planeerimisega. Õliprojekti eelarendus kestab 

eeldatavalt 2016. aastani. Eelarenduse jooksul 

arendab Eesti Energia osa Attarat Um Ghudrani 

nimelisest maardlast
7
. 2014. aasta II kvartalis jätkati 

testprogrammi koostamist õlisaagise suurendamise 

võimaluste uurimiseks. 

Jordaaniasse planeeritud esimese põlevkivi-

elektrijaama netovõimsuseks on 470 MW ning selle 

valmimine on kavandatud 2018. aastasse. 

Ameerika õlitootmise eelarendus 

2011. aasta märtsis omandas Eesti Energia 

Ameerika Ühendriikides Uintah’ maakonnas Utah’ 

osariigis põlevkivivaru hinnangulise suurusega 6,6 

mld tonni
8
. Utah’s tegutseme Enefit American Oil 

nime all. 

2014. aasta II kvartalis valmis kogu projekti 

sotsiaalmajanduslike mõjude hindamise raport, mis 

täpsustas projektist tulenevad kasud tööhõivele ning 

majandusele. Jätkus keskkonnamõjude raporti 

ettevalmistus koostöös Utah maakorralduse ametiga. 

Valiti välja ning sõlmiti lepingud kahe partneriga 

seoses taristu lahenduste väljatöötamisega White 

Riveri piirkonnas ning insenertehniliste lahenduste 

väljatöötamisega projekti kestel. 

                                                           
7
 Uuringuplokk sisaldab hinnanguliselt 3,5 miljardit tonni põlevkivi, 

millest 0,9 miljardit tonni on kinnitatud kõrge usaldusväärsusega 
varu elektriprojekti elluviimiseks 
8
 Kõrge usaldusväärsus 3,7 miljardit tonni, usaldusväärne 2,5 

miljardit tonni, prognoos 0,4 miljardit tonni 
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Finantseerimine 

Eesti Energia peamised võõrkapitali allikad on 

rahvusvaheline võlakirjaturg ning kahepoolselt 

sõlmitud investeerimislaenud Euroopa Investeerimis-

pangaga (EIB). Vajalikud likviidsuslaenu- ja garantii-

limiidid on tagatud regionaalsete pankadega. 

Võlakohustuste maht ulatus 2014. aasta II kvartali 

lõpus nominaalväärtuses 937,8 mln euroni 

(muutumatu võrreldes I kvartali lõpuga). Korrigeeritud 

soetusmaksumuses oli võlakohustuste maht 935,8 

mln eurot (-0,1 mln eurot võrreldes I kvartali lõpuga). 

Pikaajaliste võlakohustuste hulka kuulusid 

aruandeperioodi lõpus Londoni börsil noteeritud 

eurovõlakirjad nominaalväärtuses 700 mln eurot ning 

EIB-lt saadud laenud nominaalväärtuses 237,8 mln 

eurot. 

Võlakohustuste suuremad tagasimaksed on seotud 

eurovõlakirjade lunastamise tähtaegadega 2018. ja 

2020. aastal. EIB-lt saadud pikima laenu viimase 

osamakse tähtaeg on 2026. aastal, tagasimakse 

täpne graafik sõltub konkreetsest laenust. 

 

Kontserni likviidsete varade saldo oli II kvartali lõpus 

212 mln eurot (sh üle 3-kuulised deposiidid ja 

likviidsed finantsvarad). Lisaks oli kontsernil II kvartali 

lõpus väljavõtmata laenusid mahus 250 mln eurot, 

sealhulgas kolme regionaalse pangaga (SEB, 

Pohjola ja Nordea) sõlmitud kahepoolsed likviidsus-

laenulimiidid kokku summas 150 mln eurot, tähtajaga 

2018. aasta september, ning EIB-ga sõlmitud 

pikaajaline laen summas 100 mln eurot. 

 

 

Hindame, et Eesti Energia likviidsete varade ja 

kaasatud, kuid veel väljavõtmata laenude maht on 

hetkel piisav, et katta lähema aja likviidsusvajadus 

kontserni kahaneva mahuga investeerimisprogrammi, 

dividendi väljamakse ja muude vajaduste jaoks.  

Eesti Energia krediidireitingud olid II kvartali lõpus 

BBB+ (Standard & Poor’s)
9
 ja Baa2 (Moody’s), 

                                                           
9
 S&P avalikustas 2014. aasta juunis uue aruande, kinnitades 

reitingu endisel BBB+ tasemel vaatamata Eesti Energia iseseisva 
reitingu vähendamisele ühe taseme võrra 

mõlemad stabiilse väljavaatega. Krediidireitingud on 

investeerimisjärgu tasemel, mis soodustab ligipääsu 

rahvusvahelisele kapitaliturule. 

Eesti Energia võlakohustuste kaalutud keskmine 

intressimäär oli 2014. aasta II kvartali lõpus 3,92% 

(3,91% I kvartali lõpus). Valdav enamik kontserni 

võlakohustustest on sõlmitud fikseeritud intressi-

määraga (94% kõigist võlakohustustest). Kõik 

võlakohustused on nomineeritud eurodes. 
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Eesti Energia omakapitali maht oli II kvartali lõpus 

1 467,5 mln eurot. Eesti Energia aktsiate 100% 

omanik on Eesti Vabariik. Ainuaktsionäri otsusega on 

AS Eesti Energia poolt 2014. aastal väljamakstavaks 

dividendiks kinnitatud 113,6 miljonit eurot (55,2 mln 

eurot 2013. aastal), millele lisandub tulumaks. 

Dividend makstakse välja IV kvartalis.  

Kontserni netovõlg oli 2014. aasta II kvartali lõpus 

723,6 mln eurot (-37,6 mln eurot võrreldes I kvartali 

lõpuga). Kulumieelse ärikasumi ja netovõla suhe oli II 

kvartali lõpus tasemel 2,3 (2,4 2014. aasta I kvartali 

lõpus). Laenulepingutega on võetud kohustus mitte 

ületada teatud finantssuhtarvude piirmääri. 2014. 

aasta II kvartali lõpus olid kontserni finantsnäitajad 

nende piirmääradega kooskõlas.  
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2014. aasta väljavaade 

Kontserni I poolaasta müügitulud olid 431,0 mln eurot 

(-12,8%, -63,0 mln eurot). I poolaasta EBITDA oli 

151,1 mln eurot, kujunedes eelmise aasta sama 

perioodiga võrreldes kõrgemaks (+4,0%, +5,8 mln 

eurot). Kontserni investeeringud olid 2014. aasta I 

poolaastal 130,4 mln eurot (-22,9%, -38,7 mln eurot). 

Väljavaade ei ole muutunud võrreldes eelmise 

kvartaliga. Endiselt eeldame, et müügitulud võrreldes 

2013. aastaga langevad, sest madalad elektrihinnad 

hulgimüügiturul ei ole paranenud ning toovad kaasa 

väiksema elektri tootmise ja müügi ülejäänud aastal. 

EBITDA jääb eelmise aastaga võrreldes sarnasele 

tasemele, investeeringud vähenevad. 

Eeldame 2014. aasta IV kvartalis dividendide 

väljamakset omanikule mahus 113,6 mln eurot, 

millega kaasneb lisaks tulumaksuna riigile 30,2 mln 

eurot. 

Kontsern on müünud 2014. aasta järelejäänud 

perioodi ette 5,0 TWh elektrienergiat keskmise 

hinnaga 43,7 €/MWh ja 98 tuhat tonni vedelkütuseid 

keskmise hinnaga 471 €/t. 2015. aasta perioodi on 

ette müüdud 6,0 TWh elektrienergiat keskmise 

hinnaga 40,3 €/MWh ning 192 tuhat tonni 

vedelkütuseid keskmise hinnaga 428 €/t.  

Kontserni CO2 positsioon (arvestatud ka tasuta 

kvoodid riigilt investeerimistoetusega seoses ja 

eelmiste perioodide jääk) 2014. aastal oli mahuga 

27,6 mln tonni keskmise hinnaga 4,6 €/t. 2015. aasta 

CO2 positsioon on mahuga 6,5 mln tonni keskmise 

hinnaga 1,5 €/t. 
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Konsolideeritud kasumi- ja koondkasumiaruanne 

KONSOLIDEERITUD KASUMIARUANNE 3 kuud 6 kuud 12 kuud Lisa 

miljonites eurodes 1. aprill - 30. juuni 1. jaanuar - 30. juuni 1. juuli - 30. juuni   

  2014 2013 2014 2013 2014/13 2013/12   

Müügitulu 204,6 215,4 430,9 494,0 903,3 919,5 3 

Muud äritulud 3,0 -4,1 6,8 6,4 8,8 36,1   

Sihtfinantseerimine               -    0,1 0,1 0,1 0,4 0,6   

                

Valmis- ja lõpetamata toodangu varude jääkide 
muutus 

-0,1 4,4 6,5 -4,4 -0,5 -10,5   

Kaubad, toore, materjal ja teenused -84,9 -96,3 -187,0 -238,6 -368,1 -440,1   

Tööjõukulud -32,9 -35,2 -67,2 -70,2 -145,2 -152,8   

Põhivara kulum ja väärtuse langus -32,1 -28,9 -63,7 -57,7 -141,0 -182,8   

Muud tegevuskulud -22,0 -12,1 -39,0 -42,0 -82,3 -81,1   

                

ÄRIKASUM 35,6 43,3 87,4 87,6 175,4 88,9 3 

Finantstulud 1,0 0,7 2,0 1,4 3,8 3,2   

Finantskulud -1,6 -1,2 -3,3 -2,1 -5,7 -7,9   

Neto finantstulud (-kulud) -0,6 -0,5 -1,3 -0,7 -1,9 -4,7   

                

Kasum kapitaliosaluse meetodil investeeringutelt 
sidusettevõtjatesse 

              -                  -                  -                  -    -0,8 -0,2   

                

KASUM ENNE TULUMAKSUSTAMIST 35,0 42,8 86,1 86,9 172,7 84,0   

TULUMAKSUKULU -28,8 0,5 -28,8 -18,8 -24,0 -19,7   

                

ARUANDEAASTA KASUM 6,2 43,3 57,3 68,1 148,7 64,3   

sh emaettevõtja omaniku osa kasumist 6,2 43,2 57,1 67,7 148,9 64,4   

mittekontrolliva osaluse osa 
kasumist/kahjumist 

              -    0,1 0,2 0,4 -0,2 -0,1   

                

Tava puhaskasum aktsia kohta (eurodes) 0,01 0,07 0,09 0,11 0,24 0,10 8 

Lahustunud puhaskasum aktsia kohta (eurodes) 0,01 0,07 0,09 0,11 0,24 0,10 8 

                

KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE 3 kuud 6 kuud 12 kuud   

miljonites eurodes 1. aprill - 30. juuni 1. jaanuar - 30. juuni 1. juuli - 30. juuni   

  2014 2013 2014 2013 2014/13 2013/12   

ARUANDEAASTA KASUM 6,2 43,3 57,3 68,1 148,7 64,3   

Muu koondkasum               

Kirjed, mida võib edaspidi ümber klassifitseerida kasumiaruandesse:         

Riskimaandamisinstrumentide ümberhindlus -36,1 35,9 -25,5 26,3 -16,3 33,6   

Välismaiste tütarettevõtjate ümberarvestusel 
tekkinud valuutakursivahed 

0,3 -0,9 0,5 0,2 -1,3 -1,9 
  

Majandusaasta muu koondkasum -35,8 35,0 -25,0 26,5 -17,6 31,7   

                

MAJANDUSAASTA KOONDKASUM KOKKU -29,6 78,3 32,3 94,6 131,1 96,0   

sh emaettevõtja omaniku osa kasumist -29,6 78,2 32,1 94,2 131,3 96,1   

mittekontrolliva osaluse osa 
kasumist/kahjumist 

- 0,1 0,2 0,4 -0,2 -0,1 
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Konsolideeritud finantsseisundi aruanne 

miljonites eurodes 
30. juuni 31. detsember Lisa 

2014 2013 2013   

VARAD         

Põhivara         

Materiaalne põhivara 2 325,5 2 086,9 2 258,1 5 

Immateriaalne põhivara 61,1 63,3 62,2   

Investeeringud sidusettevõtjatesse 17,5 21,3 22,4   

Tuletisinstrumendid 0,1 16,1 6,2 6 

Pikaajalised nõuded 22,9 52,1 19,4   

Kokku põhivara 2 427,1 2 239,7 2 368,3   

Käibevara         

Varud 48,8 47,4 39,1   

Kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikud 81,8 11,6 100,4   

Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 120,5 164,1 185,1   

Tuletisinstrumendid 46,3 21,4 41,4 6 

Üle 3-kuulise tähtajaga deposiidid pankades 132,0 73,0 21,0   

Raha ja raha ekvivalendid 77,7 103,3 62,6   

Kokku käibevara 507,1 420,8 449,6   

Müügiks hoitavad varad 5,5 - - 12 

Kokku varad 2 939,7 2 660,5 2 817,9   

          

OMAKAPITAL         

Emaettevõtja omanikule kuuluv kapital ja reservid         

Aktsiakapital 621,6 621,6 621,6 7 

Ülekurss 259,8 259,8 259,8   

Kohustuslik reservkapital 59,0 51,0 51,0   

Riskimaandamise reserv 21,5 37,8 47,0   

Realiseerimata kursivahed 1,3 2,6 0,8   

Jaotamata kasum 501,6 456,0 566,1   

Kokku emaettevõtja omanikule kuuluv kapital ja reservid 1 464,8 1 428,8 1 546,3   

Mittekontrolliv osalus 2,7 1,4 1,4   

Kokku omakapital 1 467,5 1 430,2 1 547,7   

          

KOHUSTUSED         

Pikaajalised kohustused         

Võlakohustused 934,5 731,6 826,5 9 

Muud võlad 5,9 2,7 3,3   

Tuletisinstrumendid 2,6 - 1,5 6 

Tulevaste perioodide tulud 154,5 143,7 151,0   

Eraldised 28,6 25,1 28,8   

Kokku pikaajalised kohustused 1 126,1 903,1 1 011,1   

Lühiajalised kohustused         

Võlakohustused 1,4 1,4 1,4 9 

Võlad hankijatele ja muud võlad 286,4 254,0 178,4   

Tuletisinstrumendid 7,5 9,5 2,5 6 

Tulevaste perioodide tulud 3,2 2,4 3,5   

Eraldised 45,0 59,9 73,3   

Kokku lühiajalised kohustused 343,5 327,2 259,1   

Müügiks hoitavate varadega seotud kohustused 2,6 - - 12 

Kokku kohustused 1 472,2 1 230,3 1 270,2   

Kokku kohustused ja omakapital 2 939,7 2 660,5 2 817,9   
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Konsolideeritud rahavoogude aruanne 

  3 kuud 6 kuud 12 kuud Lisa 

miljonites eurodes 
1. aprill - 30. 

juuni 
1. jaanuar - 30. 

juuni 1. juuli - 30. juuni   

  2014 2013 2014 2013 2014/13 2013/12   

Rahavood äritegevusest               

Äritegevusest saadud raha 75,9 83,0 138,0 151,4 272,5 255,0 10 

Makstud intressid ja laenukulud -0,4 -0,3 -0,8 -0,6 -32,1 -25,5   

Saadud intressid 0,1 0,1 0,2 0,4 0,4 1,2   

Makstud tulumaks -0,1 -0,1 -5,6 -0,1 -15,6 -0,4   

Kokku rahavood äritegevusest 75,5 82,7 131,8 151,1 225,2 230,3   

                

Rahavood investeerimisest               

Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara 
soetamisel 

-43,4 -77,2 -132,1 -163,7 -355,8 -396,9   

Laekunud liitumis- ja muud teenustasud 2,6 3,1 6,0 6,4 13,5 13,6   

Laekunud materiaalse põhivara müügist  0,5 0,1 0,6 12,6 1,4 16,6   

Laekunud põhivara sihtfinantseerimine             -    3,5               -    3,5 0,9 5,0   

Üle 3-kuuliste deposiitide netomuutus 5,0 -40,0 -111,0 17,0 -59,0 -8,0   

Piiratud kasutusega raha netomuutus -0,1 0,5 7,5 15,1 1,8 14,1   

Tasutud lühiajaliste finantsvarade soetamisel              -               -                  -    -4,6 -3,0 -19,1   

Antud laenud -0,8            -    -1,9 -1,6 -4,0 -2,3 13 

Pikaajalistelt finantsinvesteeringutelt laekunud 
dividendid 

1,7 1,5 5,6 1,5 5,6 1,5   

Tasutud tütarettevõtjate soetamisel (miinus 
omandatud raha ja raha ekvivalendid) 

            -    -0,2               -    -0,2 
             

-    
-0,2   

Laekunud lühiajaliste finantsvarade müügist ja 
lunastamisest 

1,1 0,6 1,1 6,4 1,1 27,8   

Kokku rahavood investeerimisest -33,4 -108,1 -224,2 -107,6 -397,5 -347,9   

                

Rahavood finantseerimisest               

Saadud pikaajalised laenud 0,4            -    0,4 0,4 96,3 1,7   

Emiteeritud võlakirjad             -               -    110,3               -    110,3 
              

-    
  

Tagasi makstud pangalaenud             -               -    -0,7 -0,7 -1,4 -1,4   

Tagasi makstud muud laenud             -               -                  -                  -    -0,8 
              

-    
  

Sissemakse aktsiakapitali             -               -                  -                  -    
             

-    
150,0   

Makstud dividendid             -               -                  -                  -    -55,2 
              

-    
  

Kokku rahavood finantseerimisest  0,4            -    110,0 -0,3 149,2 150,3   

                

Puhas rahavoog 42,5 -25,4 17,6 43,2 -23,1 32,7   

                

Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi algul 37,7 128,7 62,6 60,1 103,3 70,6   

Müügiootel varaks klassifitseeritud raha ja raha 
ekvivalendid 

-2,5           -    -2,5              -    -2,5              -    12 

Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi lõpul 77,7 103,3 77,7 103,3 77,7 103,3   

Kokku raha ja raha ekvivalentide muutus  42,5 -25,4 17,6 43,2 -23,1 32,7   
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Konsolideeritud omakapitali muutuste aruanne 

miljonites eurodes 

Emaettevõtja omanikule kuuluv omakapital 

Mitte-
kontrolliv 

osalus 
Kokku Aktsia-

kapital 
(lisa 7) 

Ülekurss 

Kohus-
tuslik 

reserv-
kapital 

Muud 
reservid 

Jaota-
mata 

kasum 
Kokku 

                  

Omakapital seisuga 31. detsember 2012 621,6 259,8 47,2 13,9 465,6 1 408,1 1,0 1 409,1 

                  

Aruandeaasta kasum - - - - 67,7 67,7 0,4 68,1 

Aruandeaasta muu koondkasum - - - 26,5 - 26,5 - 26,5 

Aruandeaasta koondkasum kokku - - - 26,5 67,7 94,2 0,4 94,6 

                  

Väljakuulutatud dividendid - - - - -73,5 -73,5 - -73,5 

Jaotamata kasumi kandmine reservkapitali - - 3,8 - -3,8 - - - 

                  

Kokku tehingud omanikega, mis on 
kajastatud otse omakapitalis 

- - 3,8 - -77,3 -73,5 - -73,5 

                  

Omakapital seisuga 30. juuni 2013 621,6 259,8 51,0 40,4 456,0 1 428,8 1,4 1 430,2 

                  

Omakapital seisuga 31. detsember 2013 621,6 259,8 51,0 47,8 566,1 1 546,3 1,4 1 547,7 

                  

Aruandeaasta kasum - - - - 57,1 57,1 0,2 57,3 

Aruandeaasta muu koondkasum - - - -25,0 - -25,0 - -25,0 

Aruandeaasta koondkasum kokku - - - -25,0 57,1 32,1 0,2 32,3 

                  

Vähemusosa suurenemine seoses 
tütarettevõtja laenu konverteerimisega 
omakapitaliks 

- - - - - - 1,1 1,1 

Väljakuulutatud dividendid - - - - -113,6 -113,6 - -113,6 

                  

Jaotamata kasumi kandmine reservkapitali - - 8,0 - -8,0 - - - 

Kokku tehingud omanikega, mis on 
kajastatud otse omakapitalis 

- - 8,0 - -121,6 -113,6 1,1 -112,5 

                  

Omakapital seisuga 30. juuni 2014 621,6 259,8 59,0 22,8 501,6 1 464,8 2,7 1 467,5 
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Vahearuande lisad 

1 Arvestus- ja aruandluspõhimõtted 

Käesolev konsolideeritud vahearuanne on koostatud 

kooskõlas rahvusvaheliste finantsaruandluse 

standarditega (IFRS) ja Rahvusvaheliste Finants-

aruandlusstandardite Tõlgendamise Komitee 

(IFRIC) tõlgendustega, nagu Euroopa Liit on need 

vastu võtnud. Aruannete koostamisel on lähtutud 

standardi IAS 34 "Interim Financial Reporting" 

nõuetest lühendatud vahearuannete kohta 

(condensed interim financial statements). 

Vahearuande koostamisel on kasutatud samu 

arvestuspõhimõtteid ja aruannete esitusviise nagu 

31. detsembri 2013 lõppenud majandusaasta kohta 

koostatud raamatupidamise aastaaruandes. 

Alates 1. jaanuarist 2014 kontsernile kohustuslikuks 

muutunud uued rahvusvahelise finantsaruandluse 

standardid, avaldatud standardite parandused ja 

Rahvusvaheliste Finantsaruandlusstandardite 

Tõlgendamise Komitee tõlgendused ei toonud kaasa 

muudatusi kontserni arvestuspõhimõtetes ega 

finantsaruandluses. 

Juhatuse hinnangul kajastab Eesti Energia ASi ja 

tema tütarettevõtjate (kontsern) perioodi 1. jaanuar 

2014 - 30. juuni 2014 kohta koostatud vahearuanne 

õigesti ja õiglaselt kontserni finantsseisundit, 

rahavoogusid ja majandustulemusi. 

Käesolev vahearuanne ei ole auditeeritud ega muul 

moel kontrollitud audiitorite poolt. 
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2 Finantsriskide juhtimine 

2.1 Finantsriskide faktorid 

Kontserni tegevusega kaasnevad mitmed 

finantsriskid: tururisk (mis hõlmab valuutariski, 

rahavoogude ja õiglase väärtuse intressimäära riski 

ja hinnariski), krediidirisk ja likviidsusrisk. Lühendatud 

vahearuanne ei sisalda kogu informatsiooni kontserni 

finantsriskide juhtimise kohta, mille avalikustamine on 

nõutud raamatupidamise aastaaruandes, mistõttu 

tuleks vahearuannet lugeda koos kontserni 

majandusaasta aruandega seisuga 31. detsember 

2013. Alates eelmise majandusaasta lõpust ei ole 

toimunud olulisi muudatusi kontserni riskijuhtimise 

põhimõtetes. 

2.2 Õiglase väärtuse hindamine 

Alljärgnevates tabelites on toodud õiglases väärtuses 

kajastatavate finantsinstrumentide analüüs väärtuse  

hindamise meetodi järgi. Erinevaid tasemeid 

defineeritakse järgmiselt: 

 identsete varade või kohustiste (korrigeerimata) 

noteeritud hinnad aktiivsetel turgudel (tase 1); 

 muud sisendid kui 1. tasemele liigitatavad 

noteeritud hinnad, mis on vara või kohustise puhul 

kas otseselt või kaudselt jälgitavad (tase 2); 

 vara või kohustise puhul mittejälgitavad sisendid 

(tase 3). 

Alljärgnevas tabelis on toodud kontserni varad ja 

kohustused, mida kajastatakse õiglases väärtuses 

vastavalt  õiglase väärtuse hierarhia tasemetele 

seisuga 30. juuni 2014 ja 30. juuni 2013. 

 

     30. juuni 2014 

miljonites eurodes Tase 1 Tase 2 Tase 3 Kokku 

Varad         

Kauplemisderivatiivid (lisa 6) - 24,3 1,7 26,0 

Rahavoogude 
riskimaandamisinstrumendid 
(lisa 6) 

20,9 -0,5 - 20,4 

Kokku finantsvarad 20,9 23,8 1,7 46,4 

Kohustused         

Kauplemisderivatiivid (lisa 6) - 1,3 - 1,3 

Rahavoogude 
riskimaandamisinstrumendid 
(lisa 6) 

- 8,8 - 8,8 

Kokku finantskohustused - 10,1 - 10,1 

          

     30. juuni 2013 

miljonites eurodes Tase 1 Tase 2 Tase 3 Kokku 

Varad         

Kauplemisderivatiivid (lisa 6) 0,9 - 0,7 1,6 

Rahavoogude 
riskimaandamisinstrumendid 
(lisa 6) 

32,7 3,2 - 35,9 

Kokku finantsvarad 33,6 3,2 0,7 37,5 

Kohustused         

Kauplemisderivatiivid (lisa 6) - 8,5 - 8,5 

Rahavoogude 
riskimaandamisinstrumendid 
(lisa 6) 

- 1,0 - 1,0 

Kokku finantskohustused - 9,5 - 9,5 
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2 Finantsriskide juhtimine, järg

2.2 Õiglane väärtus, järg 

Hindamistehnikad ja mõõtmisel kasutatavad 

sisendid tasemel 1 

Aktiivsetel turgudel kaubeldavate finants-

instrumentide õiglase väärtuse aluseks on noteeritud 

turuhinnad aruandeperioodi lõpu seisuga. Turgu 

peetakse aktiivseks, kui noteeritud hinnad on lihtsalt 

ja regulaarselt kättesaadavad börsilt, vahendajalt, 

maaklerilt, tööstusharu grupilt, hindamisteenistuselt 

või regulatiivselt organilt ja need kujutavad tegelike ja 

regulaarselt aset leidvate turutingimustel toimuvate 

tehingute hindasid. Kontserni finantsvarade 

noteeritud turuhinnaks on nende hetke pakkumishind.  

Tasemele 1 on klassifitseeritud kontserni börsil 

kliiritud elektri ja kasvuhoonegaaside lubatud 

heitkoguse ühikute tuletistehingud. 

Hindamistehnikad ja mõõtmisel kasutatavad 

sisendid tasemel 2  

Aktiivsel turul mittekaubeldavate finantsinstrumentide 

õiglane väärtus määratakse hindamistehnikate abil. 

Hindamistehnikates kasutatakse nii palju kui võimalik 

jälgitavaid turuandmeid, kui need on kättesaadavad, 

ja toetutakse nii vähe kui võimalik kontserni enda 

hinnangutele. Instrument liigitatakse tasemel 2, kui 

kõik olulised sisendandmed, mis on vajalikud õiglase 

väärtuse määramiseks, on jälgitavad. Kui üks või 

mitu olulist sisendit ei baseeru jälgitavatel 

turuandmetel, liigitatakse instrument tasemele 3.  

Kauplemisderivatiivide ja rahavoogude riski-

maandamisinstrumentide väärtuste leidmisel 

kasutatakse ICE EUA, Platt’s European Marketscani 

ning Nymexi noteeringuid. 

 Forward-, swap- ja futuurlepingute õiglane väärtus 

on leitud bilansipäeva forwardhindade alusel, mille 

alusel arvutatud väärtus on diskonteeritud tagasi 

nüüdisväärtusesse. 

 Õiglases väärtuses muutustega läbi kasumi-

aruande kajastatavate finantsvarade puhul 

kasutatakse diskonteeritud rahavoogude 

meetodit. 

Hindamistehnikad ja mõõtmisel kasutatavad 

sisendid tasemel 3  

 Optsioonide õiglane väärtus on leitud turnbull-

wakemani aasia tüüpi optsioonide hindamise 

analüütilise lahendiga. 

2.3 Korrigeeritud soetusmaksumuses 

kajastatavate finantsvarade ja -kohustuste 

õiglane väärtus 

Võlakirjade ja fikseeritud intressimääraga 

pangalaenude õiglane väärtus: 

miljonites eurodes     30. juuni 

      2014 2013 

Võlakirjade nominaalväärtus    700,0 600,0 

Võlakirjade turuväärtus noteeritud müügihinna alusel  781,6 657,9 

          

Fikseeritud intressimääraga pangalaenude nominaalväärtus 186,0 136,0 

Fikseeritud intressimääraga pangalaenude õiglane väärtus 196,9 144,9 

Võlakirjad on nomineeritud eurodes ning noteeritud 

Londoni börsil. Võlakirjade turuväärtuse leidmisel on 

kasutatud õiglase väärtuse hierarhia tasemele 1 

vastavaid sisendeid; fikseeritud intressimääraga 

pangalaenude õiglase väärtuse leidmisel on 

kasutatud diskonteeritud rahavoogude meetodit 

tasemele 3 vastavate sisenditega.  

Järgmiste finantsvarade ja -kohustuste õiglane 

väärtus on ligilähedane nende bilansilisele 

väärtusele: 

 Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 

 Üle 3-kuulise tähtajaga deposiidid pankades 

 Raha ja raha ekvivalendid 

 Võlad hankijatele ja muud võlad 

 Muutuva intressimääraga pangalaenud
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3 Segmendiaruandlus 

Alates 1. jaanuarist 2013 kasutab juhatus kontserni 

majandustulemuste hindamiseks ja juhtimisotsuste 

tegemiseks tootepõhist raporteerimist varasema 

juriidilisel struktuuril põhinenud raporteerimise 

asemel. Kontsern on määranud põhitooted 

ja -teenused ehk väärtustloovad üksused, mis 

toodavad kontserniväliseid tulusid ja kasumit, ning on 

üles ehitanud metoodika, mille alusel jaotatakse tulud 

ja kulud ning varad toodetele. 

Kontsernis on eristatud kolm peamist toodet ja 

teenust, mida esitatakse eraldi avalikustatavate 

segmentidena, ja mitmed väiksemad tooted ja 

teenused, mis on esitatud koos kui "Muud 

segmendid" (ükski neist toodetest ei ületa 

kvantitatiivseid kriteeriume, mille puhul oleks nõutav 

nende kohta eraldi informatsiooni avalikustamine): 

1. elektrienergia (nii taastuvatest kui ka 

mittetaastuvatest allikatest elektrienergia tootmine 

ja müük ning energiakaubandus); 

2. võrguteenused (võrguteenuste müük reguleeritud 

turul); 

3. vedelkütused (vedelkütuste tootmine ja müük ning 

sellega seotud tehnoloogia arendamine ja müük); 

4. muud segmendid (sh soojuse tootmine ja müük, 

põlevkivi müük, elektrivõrgu ja energeetika-

seadmete ehitus ja sellega seotud teenused, tele-

kommunikatsiooniteenused, vanametalli müük, 

põlevkivituha müük, muud tooted ja teenused). 

Segmendi tulud hõlmavad ainult tulusid välistelt 

klientidelt, mis on saadud vastavate toodete ja 

teenuste müügist. 

Kõik kontserni ärikulud on jagatud toodetele ja 

teenustele, mille tootmise või osutamisega need on 

seotud. Kui toode (näiteks elektrienergia) on toodetud 

mitme kontserni äriüksuse poolt vertikaalselt 

integreeritud väärtusahelas, siis sellega seotud kulud 

hõlmavad kõigi üksuste tootmiskulusid, mis on selle 

toote valmistamises osalenud (näiteks elektrienergia 

kulu hõlmab selle tootmiseks kasutatud põlevkivi 

kulu). Kontserni üldkulud on jaotatud toodetele ja 

teenustele proportsionaalselt vastavalt osutatud 

teenustele.  

Juhatus hindab segmentide tulemusi peamiselt 

EBITDA alusel, aga jälgib lisaks ka ärikasumit. 

Finantstulusid ja -kulusid ning tulumaksukulu ei 

jaotata segmentide vahel. 

Kontserni varad on jaotatud segmentidele samas 

proportsioonis kuludega. Kohustusi segmentidele ei 

jaotata, kuna neid juhitakse tsentraalselt kontserni 

finantsosakonna poolt.  

Kuna segmendid põhinevad kontsernist välja 

müüdavatel toodetel ja teenustel (ja mitte juriidilistel 

isikutel), puuduvad segmentidevahelised tehingud, 

mida oleks vaja elimineerida. 

Võrguteenuste segmendi hinnad kuuluvad 

elektrituruseaduse kohaselt kooskõlastamisele Eesti 

Konkurentsiameti poolt. Konkurentsiamet on 

koostatud hindade kooskõlastamise metoodika, mis 

võtab arvesse kulusid, mis on vajalikud õiguslike 

kohustuste täitmiseks ning tagab põhjendatud 

tulukuse investeeritud kapitalilt. Reeglina loeb 

Konkurentsiamet investeeritud kapitaliks aasta 

keskmist põhivarade jääkväärtust, millele on lisatud 

5% välistuludest. Põhjendatud tulukuse määraks on 

ettevõtte kaalutud keskmine kapitali hind (WACC). 

Ülejäänud segmentide müügihinnad ei ole 

reguleeritud õigusaktidega. 
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3 Segmendiaruandlus, järg 

Emaettevõtja juhatusele esitatavates aruannetes on kontserniväliste klientide müügitulu arvestamisel kasutatud  

samu arvestuspõhimõtteid nagu konsolideeritud kasumiaruande koostamisel.    

          
miljonites eurodes 1. aprill- 30. juuni 1. aprill- 30. juuni 

  2014  2013 

    

Kontserniväliste 
klientide müügitulu 

  

Kontserniväliste 
klientide müügitulu* 

          

Elekter   108,2   131,8 

Võrguteenus   54,3   56,1 

Vedelkütused   19,9   7,9 

Muud   22,2   19,6 

Kokku   204,6   215,4 

          

EBITDA         

miljonites eurodes 1. aprill- 30. juuni 1. aprill - 30. juuni 

  2014  2013 

    EBITDA   EBITDA 

Elekter   22,3   33,8 

Võrguteenus   26,6   27,1 

Vedelkütused   11,9   4,5 

Muud   6,9   6,8 

Kokku   67,7   72,2 

Põhivara kulum ja amortisatsioon   -32,1   -28,9 

Neto finantstulud (-kulud)   -0,6   -0,5 

Kasum enne tulumaksustamist   35,0   42,8 

          

* Seoses metoodika täpsustamisega on võrdlusandmeid üle arvutatud võrreldes 30. juuni 2013 vahearuandes avaldatud andmetega 
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3 Segmendiaruandlus, järg 

miljonites eurodes 1. jaanuar- 30. juuni 1. jaanuar- 30. juuni 

  2014  2013 

    

Kontserniväliste 
klientide 

müügitulu   

Kontserniväliste 
klientide 

müügitulu* 

          

Elekter   223,0   289,1 

Võrguteenus   122,2   126,0 

Vedelkütused   33,2   30,9 

Muud   52,5   48,0 

Kokku   430,9   494,0 

          

EBITDA         

miljonites eurodes 1.jaanuar- 30. juuni 1. jaanuar- 30. juuni 

  2014  2013 

    EBITDA   EBITDA 

Elekter   74,6   67,6 

Võrguteenus   48,0   49,3 

Vedelkütused   15,8   17,1 

Muud   12,7   11,3 

Kokku   151,1   145,3 

Põhivara kulum ja amortisatsioon   -63,7   -57,7 

Neto finantstulud (-kulud)   -1,3   -0,7 

Kasum enne tulumaksustamist   86,1   86,9 

          

* Seoses metoodika täpsustamisega on võrdlusandmeid üle arvutatud võrreldes 30. juuni 2013 vahearuandes avaldatud andmetega 
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4 Ärikasumi sesoonsus 

Õhutemperatuur on kontserni jaoks olulisim 

majandustulemuste sesoonsust põhjustav tegur. 

Madalamad temperatuurid talvel põhjustavad 

võrreldes suvega suuremat elektrienergia ja 

soojusenergia nõudlust, mille tõttu kontserni äritulud 

ja ärikasum talvekuudel ületavad oluliselt ettevõtte 

äritulusid ja ärikasumit suvekuudel. 

5 Materiaalne põhivara 

miljonites eurodes Maa Hooned Rajatised 
Masinad ja 
seadmed 

Muud Kokku 

Materiaalne põhivara seisuga 31. detsember 2013             

Soetusmaksumus 42,1 153,7 859,6 1 643,7 5,5 2 704,6 

Kogunenud kulum  - -93,5 -340,1 -789,7 -4,5 -1 227,8 

Jääkmaksumus  42,1 60,2 519,5 854,0 1,0 1 476,8 

Lõpetamata ehitus - 11,0 37,1 691,5 - 739,6 

Ettemaksed - - - 41,7 - 41,7 

Kokku materiaalne põhivara seisuga 31. 
detsember 2013 

42,1 71,2 556,6 1 587,2 1,0 2 258,1 

Perioodil 1. jaanuar 2014 - 30. juuni 2014 toimunud liikumised           

Investeeritud põhivara soetusse 0,1 4,4 18,3 106,2 - 129,0 

Arvestatud kulum  - -2,3 -12,4 -45,9 -0,1 -60,7 

Müüdud põhivara jääkväärtuses - - - -0,1 - -0,1 

Klassifitseeritud müügiootel varaks (lisa 12) - - - -0,7 - -0,7 

Valuuta ümberarvestuse kursivahed -0,1 - - - - -0,1 

Kokku perioodil 1. jaanuar 2014 - 30. juuni 2014 
toimunud liikumised 

- 2,1 5,9 59,5 -0,1 67,4 

Materiaalne põhivara seisuga 30. juuni 2014             

Soetusmaksumus 42,1 152,4 878,7 1 699,4 5,6 2 778,2 

Kogunenud kulum  - -94,0 -352,2 -824,8 -4,7 -1 275,7 

Jääkmaksumus  42,1 58,4 526,5 874,6 0,9 1 502,5 

Lõpetamata ehitus - 14,9 36,0 731,1 - 782,0 

Ettemaksed - - - 41,0 - 41,0 

Kokku materiaalne põhivara seisuga 30. juuni 
2014 

42,1 73,3 562,5 1 646,7 0,9 2 325,5 
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6 Tuletisinstrumendid 

miljonites eurodes 
30. juuni 2014 30. juuni 2013 

Varad Kohustused Varad Kohustused 

Elektrienergia ostu ja müügi forwardlepingud - rahavoogude 
riskimaandamisinstrumendid 

20,9 - 32,7 0,2 

Elektrienergia ostu ja müügi forwardlepingud - 
kauplemisderivatiivid 

- 0,1 - - 

Kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikute ostu ja 
müügi forward- ja optsioonilepingud - kauplemisderivatiivid 

19,0 1,2 1,1 8,5 

Vedelkütuste müügi  swap-lepingud - rahavoogude 
riskimaandamisinstrumendid 

-0,5 8,8 3,2 0,8 

Vedelkütuste müügi  swap- ja optsioonilepingud - 
kauplemisderivatiivid 

7,0 - 0,5 - 

Kokku tuletisinstrumendid 46,4 10,1 37,5 9,5 

sealhulgas pikaajaline osa         

Elektrienergia ostu ja müügi forwardlepingud - 
rahavoogude riskimaandamisinstrumendid 

0,1 - 14,6 - 

Vedelkütuste müügi  swap-lepingud - rahavoogude 
riskimaandamisinstrumendid 

- 2,6 1,5 - 

Kokku pikaajaline osa  0,1 2,6 16,1 - 

Kokku lühiajaline osa 46,3 7,5 21,4 9,5 

 

7 Aktsiakapital 

Seisuga 30. juuni 2014 oli Eesti Energia ASil registreeritud 621 645 750 aktsiat (30. juuni 2013: 621 645 750 

aktsiat). Aktsia nimiväärtus on 1 euro. 

 

8 Tava ja lahustunud puhaskasum aktsia kohta 

Tava puhaskasumi arvutamiseks aktsia kohta on puhaskasum jagatud kaalutud keskmise emiteeritud aktsiate 

arvuga. Kuna potentsiaalseid lihtaktsiaid ei ole, on lahustunud puhaskasum kõigil perioodidel võrdne tava 

puhaskasumiga. 

  3 kuud 6 kuud 12 kuud 

  1. aprill - 30. juuni 1. jaanuar - 30. juuni 1. juuli - 30. juuni 

  2014 2013 2014 2013 2014/13 2013/12 

Emaettevõtja omaniku osa kasumist (mln eurot) 6,2 43,2 57,1 67,7 148,9 64,4 

Kaalutud keskmine aktsiate arv (mln) 621,6 621,6 621,6 621,6 621,6 621,6 

Tava puhaskasum aktsia kohta (eurot) 0,01 0,07 0,09 0,11 0,24 0,10 

Lahustunud puhaskasum aktsia kohta (eurot) 0,01 0,07 0,09 0,11 0,24 0,10 
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9 Võlakohustuste nominaalväärtus ja korrigeeritud soetusmaksumus 

miljonites eurodes 

30. juuni 2014 30. juuni 2013 

Nominaal-
väärtus 

Korrigeeritud 
soetus-

maksumus 

Nominaal-
väärtus 

Korrigeeritud 
soetus-

maksumus 

Lühiajalised võlakohustused         

Pikaajaliste pangalaenude tagasimaksed järgmisel perioodil 1,4 1,4 1,4 1,4 

Kokku lühiajalised võlakohustused 1,4 1,4 1,4 1,4 

          

Pikaajalised võlakohustused         

Pangalaenud 236,5 236,2 142,8 142,7 

Emiteeritud võlakirjad 700,0 698,3 600,0 588,9 

Kokku pikaajalised võlakohustused 936,5 934,5 742,8 731,6 

Kokku võlakohustused 937,9 935,9 744,2 733,0 

 

Seisuga 30. juuni 2014 oli kontsernil väljavõtmata 

laenusid 250,0 mln euro eest (30. juuni 2013: 395,0 

mln eurot), millest 150,0 mln eurot on võimalik 

kasutusele võtta kuni augustini 2018 ja on ujuva 

intressimääraga ning 100,0 mln eurot on võimalik 

välja võtta kuni oktoobrini 2014. Laenu intressimäär 

selgub laenu väljavõtmisel. 

 

23. jaanuaril 2014 viis kontsern läbi 2018. aasta 

lunastamistähtaja ning 4,25% kupongiga euro-

võlakirjade lisaemissiooni nominaalmahus 100 

miljonit eurot tootlusega 2,181%. See täiendav 

emissioon tõstis kontserni võlakirja kogumahu 700 

miljoni euroni, millest 400 mln euro väärtuses 

võlakirjade lunastustähtaeg on 2018. aastal ning 

ülejäänud pikaajaliste võlakirjade lunastustähtaeg on 

2020. aastal. 
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10 Äritegevusest saadud raha 

miljonites eurodes 

3 kuud 6 kuud 12 kuud 

1. aprill - 30. juuni 1. jaanuar - 30. juuni 1. juuli - 30. juuni 

2014 2013 2014 2013 2014/13 2013/12 

Kasum enne tulumaksustamist 35,0 42,8 86,1 86,9 172,7 84,0 

Korrigeerimised             

Materiaalse põhivara kulum ja väärtuse langus  30,6 27,5 60,7 55,0 135,1 177,1 

Immateriaalse põhivara amortisatsioon  1,5 1,4 3,0 2,7 5,9 5,7 

Tuludena kajastatud liitumis- ja muud teenustasud  -1,5 -1,4 -3,0 -2,7 -5,8 -5,1 

Kasum materiaalse põhivara müügist -0,3 -0,1 -0,4 -4,1 -1,0 -6,7 

Põhivara soetamiseks saadud sihtfinantseerimise 
amortisatsioon 

- -0,1 -0,1 -0,1 -0,3 -0,1 

Kasum/kahjum kapitaliosaluse meetodil 
investeeringutelt sidusettevõtjatesse  

- - - - 0,8 0,2 

Muud investeerimise kasumid  - - - - - -0,1 

Tasumata/laekumata kasum/kahjum 
tuletisinstrumentidelt 

-12,4 13,8 -18,1 12,4 -24,4 22,1 

Kursikahjum (kasum) välisvaluutas antud ja võetud 
laenudelt 

-0,2 0,3 -0,2 -0,1 0,8 -0,1 

Intressikulu võlakohustustelt  1,4 0,5 2,8 1,5 3,4 5,7 

Intressi- ja muud finantstulud -1,1 -0,7 -2,0 -1,4 -3,8 -3,2 

Korrigeeritud kasum enne maksustamist 53,0 84,0 128,8 150,1 283,4 279,6 

Äritegevusega seotud käibevarade netomuutus             

Äritegevusega seotud nõuete muutus 13,4 29,8 35,8 25,4 7,8 -9,5 

Varude muutus -1,1 -5,3 -9,7 0,9 -1,4 8,4 

Muu äritegevusega seotud käibevarade netomuutus 73,6 -14,9 37,9 -54,7 -1,1 -84,1 

Kokku äritegevusega seotud käibevarade 
netomuutus 

85,9 9,6 64,0 -28,4 5,3 -85,2 

Äritegevusega seotud kohustuste netomuutus             

Eraldiste muutus  -40,5 10,7 -29,3 48,2 -12,2 49,8 

Võlgnevuse muutus hankijatele -7,8 -8,9 -15,5 -11,6 -1,3 1,1 

Muu äritegevusega seotud kohustuste netomuutus -14,7 -12,4 -10,0 -6,9 -2,7 9,7 

Kokku äritegevusega seotud kohustuste 
netomuutus 

-63,0 -10,6 -54,8 29,7 -16,2 60,6 

Äritegevusest saadud raha 75,9 83,0 138,0 151,4 272,5 255,0 
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11 Tingimuslikud kohustused 
Potentsiaalsed maksurevisjonist tulenevad 

kohustused 

Maksuhaldur ei ole algatanud ega läbi viinud 

ettevõtte maksurevisjoni ega üksikjuhtumi kontrolli 

üheski kontserni ettevõttes. Maksuhalduril on õigus 

kontrollida ettevõtte maksuarvestust kuni 5 aasta 

jooksul maksudeklaratsiooni esitamise tähtajast ning 

vigade tuvastamisel määrata täiendav maksusumma, 

intressid ja trahv. 

Juhtkonna hinnangul ei esine asjaolusid, mille 

tulemusena võiks maksuhaldur määrata kontsernile 

olulise täiendava maksusumma. 

Tagatised, garantiid ja kohtuvaidlused 

Kontserni poolt sõlmitud laenulepingutes on 

kehtestatud piirmäärad kontserni konsolideeritud 

finantsnäitajatele. Piirmäärasid ei ole ületatud.  

Muud vaidlused  

Muude vaidluste osas ei ole toimunud muudatusi 

võrreldes 2013. aasta aastaaruandes avalikustatud 

informatsiooniga. 
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12 Müügiks hoitavad varad ja müügiks hoitavate varadega seotud kohustused 

Seisuga 30. juuni 2014 olid tütarettevõtja Eesti Energia Võrguehitus ASi varad ja kohustused kajastatud müügiootel 

varade ja kohustustena, kuna kontsernil oli pooleli Eesti Energia Võrguehitus ASi müügiprotsess. Tehing on 

plaanitud lõpule viia augustis 2014. 

Müügiks hoitavad varad 
30. juuni 

miljonites eurodes 2014 2013 

      

Raha ja raha ekvivalendid 2,5 - 

Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 2,3 - 

Materiaalne ja immateriaalne põhivara (lisa 5) 0,7 - 

Kokku müügiks hoitavad varad 5,5 - 

      

      

Müügiks hoitavate varadega seotud kohustused 30. juuni 

miljonites eurodes 2014 2013 

      

Võlad hankijatele ja muud võlad 2,6 - 

Kokku müügiks hoitavate varadega seotud kohustused 2,6 - 

 

13 Tehingud seotud osapooltega 
 

Eesti Energia ASi aktsiad kuuluvad 100% Eesti 

Vabariigile. Kontserni aruande koostamisel on loetud 

seotud osapoolteks sidusettevõtjad, emaettevõtja 

juhatuse ja nõukogu liikmed ning muud ettevõtjad, 

kelle üle nimetatud isikutel on oluline mõju. Samuti on 

loetud seotud osapoolteks kõik üksused, kus riigil on 

kontroll või valitsev mõju. 

miljonites eurodes 
1. jaanuar – 30. juuni 

2014 2013 

Tehingud sidusettevõtjatega     

      

Kaupade ja teenuste ost 10,3 13,5 

Tulu kaupade ja teenuste müügist 0,6 2,6 

Finantstulud 1,5 1,1 

Antud laenud 1,9 1,6 

 

Aruandeperioodil ega võrreldaval perioodil ei ole 

hinnatud alla nõudeid seotud osapoolte vastu. 

Juhatuse liikmetega teenistuslepingu ennetähtaegse 

lõpetamise korral on teenistuslepingutes ette nähtud 

kolme kuu hüvitise maksmine. 

Võrguteenuse ostul-müügil kasutatakse Konkurentsi-

ameti poolt kinnitatud hindu. Ülejäänud tehingud 

toimuvad turuhinnas, selle puudumisel kasutatakse 

kokkuleppehindu. 
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Kokkuvõte Eesti Energiast 

Eesti Energia on rahvusvaheline energiaettevõte, mis 

tegutseb Balti- ja Põhjamaade elektriturul. Eesti 

Energia 100% aktsiate omanik on Eesti Vabariik. 

Eesti Energia põhiäri on põlevkivi kaevandamine ning 

sellest elektri, soojuse ja õli tootmine. Elektrimüüjana 

müüme elektrit Baltimaade jaeklientidele ja elektri-

turule. Eesti Energia kontserni kuuluv Elektrilevi 

pakub Eesti klientidele võrguteenust. Väljaspool 

Eestit tegutseme Enefiti kaubamärgi all. 

Maailmas on hinnas meie unikaalsed põlevkivi 

töötlemise teadmised, oskused ja tehnoloogia. Eesti 

Energia valduses Eestis, Jordaanias ja USA-s leidub 

hinnanguliselt kuni 11 miljardit tonni põlevkivi. Oma 

ligi 7 000 töötajaga on Eesti Energia üks Eesti 

suuremaid tööandjaid. 
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Suhtarvude ja lühendite seletused 

Finantsvõimendus – netovõlg / (netovõlg + oma-

kapital 

Netovõlg – võlakohustused (amortiseeritult) miinus 

raha ja raha ekvivalendid (sh üle 3-kuulise tähtajaga 

deposiidid pankades), fondiosakud ja intressi-

võlakirjad 

RAB – ingl. Regulated Asset Base ehk reguleeritud 

varade maht 

Põhivarade tootlus – ingl. Return On Fixed Assets – 

ROFA. Jooksva 12 kuu ärikasum jagatud keskmise 

põhivarade mahuga v.a lõpetamata ehitused 

(jaotatud tootele) 

SAIDI – ingl. System Average Interruption Duration 

Index ehk süsteemi katkestuskestuse indeks. 

Kliendikatkestuste kogukestus jagatud teenindatud 

klientide arvuga 

SAIFI – ingl. System Average Interruption Frequency 

Index ehk süsteemi katkestussageduse indeks. 

Kliendikatkestuste koguarv jagatud teenindavate 

klientide arvuga 

 

 

 

 


