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Juhatuse esimehe pöördumine 

Hea lugeja! 

2016. aasta kolmanda kvartali tegevuskeskkonda 

iseloomustas aastavõrdluses kõrgem elektri hulgituru 

hind ja madalam nafta hind. Aasta algusega 

võrreldes on Brenti naftabarreli hind siiski oluliselt 

tõusnud: 30 USA dollarilt aasta alguses 45,6 USA 

dollarile 2016. aasta kolmanda kvartali keskmisena, 

kuid jääb 9% madalamaks kui 2015. aasta 

kolmandas kvartalis. Elektri hindade osas on aga 

finantsturgudelt tulnud oluline signaal 2017. aasta 

esimesse kvartalisse - elektri keskmine hind on 

tuleva aasta alguses Eesti hinnapiirkonnas 45 €/MWh 

kohta ning aasta keskmine elektri hind on tuleval 

aastal tulevikutehingute põhjal samuti kõrgem kui 

käesoleval aastal. Seega võib tarbija tuleva aasta 

alguseks oodata kõrgemaid elektri turuhindu kui 

praegu. 

Elektri keskmine turuhind Nord Pool’i Eesti 

hinnapiirkonnas oli kolmandas kvartalis 31,6 €/MWh 

kohta ehk 4% enam kui aasta eest. Oluline on elektri 

hinna puhul märkida, et kui Eesti hinnapiirkonnas 

tõusis hind kolmandas kvartalis aastavõrdluses vaid 

õige pisut, siis Nord Pool’i süsteemihind kasvas pea 

90%, möödunud aasta 13 €/MWh tasemelt 25 €/MWh 

tasemele. Elektri süsteemihinna hüppe tingis 

Põhjamaade väiksem hüdroenergia toodang 

tulenevalt lumesulavee nappusest. Samuti mõjutasid 

elektri hinda Põhjamaade vaheliste ülekandekaablite 

rikked ning suurte tuumajaamade hooldustööd. Kuna 

Eesti on regioonis üks paremini riikidevaheliste 

kaablitega ühendatud riike, siis avaldavad 

Põhjamaades toimuvad muudatused hinna-

keskkonnas kohest mõju ka meile. Kallim elektri 

hulgituru hind andis võimaluse eksportida 

elektrienergiat Eestist ka Põhjamaadesse. 

Süsihappegaasi heitmekvoodi hind, mis mõjutab 

põlevkivist toodetud elektri omahinda, oli 2016. aasta 

kolmandas kvartalis 44% madalam kui aasta tagasi 

samal perioodil. See tõstis oluliselt põlevkivielektri 

konkurentsivõimet. Aasta eest maksis üks tonn CO2 

kvooti 8,1 eurot, 2016. aasta kolmandas kvartalis aga 

keskmiselt 4,6 eurot. 

Eesti Energia teenis 2016. aasta kolmandas kvartalis 

171 mln eurot müügitulu, mis jäi eelmise aasta 

kolmanda kvartaliga võrreldes samale tasemele. 

Kulumieelseks ärikasumiks (EBITDA) kujunes 52 mln 

eurot, mida on 22% vähem kui aasta varem. EBITDA 

vähenemise on peamiselt tinginud varasema 

perioodiga võrreldes väiksem tulu riskimaandamis-

tehingutelt. Puhaskasumit teenis kontsern kvartaliga 

13 mln eurot. 

Väga hea tulemuse saavutas Eesti Energia elektri 

tootmises, tootes kolmandas kvartalis 2,5 TWh 

elektrienergiat, mida on 43% ehk 750 GWh rohkem 

kui aasta varem. Elektrienergia toodangu 

suurenemise hulka võib võrrelda mõne talvekuu Eesti 

elektrivajadusega, samuti on tegemist olulise 

ekspordiartikliga nii Läti kui ka Soome suunal. Elektri 

müügitulu kasvas aastavõrdluses 7%, 87 mln euroni. 

Head tulemust elektri tootmises mõjutasid kasvanud 

elektri hulgituru hinnad, langenud CO2 kvoodi hind 

ning juulis jõustunud valitsuse otsus siduda 

keskkonna- ja ressursitasud lõpptoote maailmaturu 

hinnaga. 

Põlevkiviõli tootmises tegi Eesti Energia septembris 

kõigi aegade parima tulemuse, tootes ühe kuuga 

38,4 tuhat tonni õli. Kokku kujunes kolmanda kvartali 

tulemuseks 85,8 tuhat tonni vedelkütuseid ehk 6% 

enam kui aasta varem. Kasvas ka põlevkiviõli 

müügimaht, kui 2015. aasta kolmandas kvartalis 

müüdi 77 tuhat tonni põlevkiviõli, siis juulis, augustis 

ja septembris kokku 93 tuhat tonni. Vaatamata 

headele toodangu ja müügimahu numbritele õlimüügi 

käive langes. Põhjuseks on asjaolu, et 2015. aasta 

kolmandas kvartalis oli põlevkiviõli keskmine 

müügihind - peamiselt tänu varasemalt sõlmitud 

kõrgema hinnaga riskimaandamistehingutele – 

kõrgem.  
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Eesti Energia investeeris 2016. aasta kolmandas 

kvartalis 33 mln eurot ehk 30% vähem kui 2015. 

aasta samas kvartalis. Suurim osa investeeringutest 

oli suunatud elektrivõrku, mille kvaliteedi 

parandamine eeldab järjepidevaid investeeringuid. 

Näiteks võttis kontserni võrguettevõte Elektrilevi juulis 

ehitajalt vastu Läätsa alajaama, mis varustab 

elektriga kogu Sõrve säärt Saaremaal. Lisaks 

nimetatud alajaamale rekonstrueeriti veel 44 

alajaama ning ehitati ka 553 kilomeetrit 

ilmastikukindlat elektriliini. Lõpusirgel on 

kaugloetavatele elektriarvestitele ülemineku projekt, 

mis vabastab inimesed näiduteatamisest ning 

võimaldab Eestil saada maailma ühe targema 

elektrivõrguga riigiks. 2016. aasta lõpuks on see 

projekt lõppenud ja kõik tarbijad 100% 

kauglugemisele üle viidud. Kolmanda kvartali lõpu 

seisuga olid juba 93% Elektrilevi arvestitest 

kauglugemise võimekusega. 

Eesti läbi aegade suurim tööstusinvesteering – 

Auvere elektrijaam – jätkas kolmanda kvartali jooksul 

peatöövõtja juhtimisel tööd erinevatel koormustel. 

Praeguseks on selgunud, et suurtel koormustel 

töötades ei suuda elektrijaam täita kokkulepitud 

tolmuheitmete norme. Emissioonnormide piiridesse 

jäämiseks ehitab peatöövõtja General Electric uue 

kottfiltri, mille projekteerimistööd algasid kolmandas 

kvartalis. Seniks kuni elektrijaamale paigaldatakse 

uus kottfilter, töötab elektrijaam koormustel, mille 

juures heitmed piirnorme ei ületa. 

Käesoleval aastal täitub Eestis põlevkivi 

kaevandamisel 100. juubeliaasta. Selle daatumi 

silmapaistvaim sündmus toimus kahtlemata 

septembris, kui Eesti Energia eestvedamisel kogunes 

Põlevkivisümpoosionile ligikaudu 300 ettevõtjat, 

teadlast, inseneri ja ametnikku 21 riigist üle maailma. 

Rahvusvahelisel konverentsil värskendati olulisi 

kontakte ning tekkis mitmeid ideid Eestis tipptasemel 

oleva põlevkivikompetentsi eksportimiseks. 

Teadaolevalt sisaldavad maailma praeguseks 

avastatud põlevkivivarud ligikaudu 6 050 miljardit 

barrelit põlevkiviõli. Maailma toornafta varud on 

sellest neli korda väiksemad. Seega, võttes arvesse 

maailma aina kasvavat energiavajadust, on 

põlevkivienergeetika potentsiaal väga suur. 

Alustasime kolmandas kvartalis juunis nõukogu poolt 

kinnitatud uue strateegilise tegevuskava elluviimist, et 

püsida konkurentsis ka madalate energiahindade 

tingimustes. Oleme sisenenud Poola energiamüügi 

turule asutades seal ettevõtte ja komplekteerides 

müügimeeskonna. Olemasolevate põlevkivivarade 

efektiivsuse ja konkurentsivõime tõstmiseks 

sõlmisime Amec Foster Wheeleriga Eesti 

elektrijaama keevkihtploki ümberehituse lepingu – 

energiaploki rekonstrueerimise tulemusena väheneb 

ka elektritootmise keskkonnamõju. Oleme sisenenud 

ka Eesti kodukliendi maagaasi turule, käesoleva 

aasta neljandas kvartalis sõlmime esimesed lepingud 

tarbijatega. Samuti on praeguseks algatatud hange 

Baltikumi suurima tuulepargi rajamiseks Pärnumaale. 

Kokkuvõtvalt, saavutasime kolmandas kvartalis 

tugeva tulemuse energiatootmise valdkonnas, seda 

nii elektri kui ka põlevkiviõli tootmises.  

Hando Sutter  

Eesti Energia juhatuse esimees 
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Lühidalt Eesti Energiast 

Eesti Energia on rahvusvaheline energiaettevõte, 

mis tegutseb Balti- ja Põhjamaade ühtsel elektri-

turul. Eesti Energia 100% aktsiate omanik on 

Eesti Vabariik. 

Eesti Energia pakub energialahendusi alates elektri, 

soojuse ja kütuste tootmisest kuni müügi, kliendi-

teeninduse ja energiaga seotud lisateenusteni. Eesti 

Energia müüb elektrit Baltimaade jaeklientidele ja 

hulgiturule ning kontserni kuuluv Elektrilevi pakub 

Eesti klientidele võrguteenust. Väljaspool Eestit 

tegutseb kontsern Enefiti kaubamärgi all. 

Oma ligikaudu 5 800 töötajaga on Eesti Energia üks 

Eesti suuremaid tööandjaid. 

 

Eesti Energia juriidiline struktuur seisuga 30.09.2016* 

 

* näidatud äriühingud, kus Eesti Energia ASil on 51% või suurem osalus
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Kontserni tegevus- ja finantsnäitajad 

    
III kv 
2016 

III kv 
2015 

Muutus 
9 kuud 
2016 

9 kuud 
2015 

Muutus 

Elektrienergia müük*, sh GWh 2 401 1 781 +34,8% 6 359 5 688 +11,8% 

hulgimüük* GWh 1 048 477 +119,8% 1 835 1 457 +25,9% 

jaemüük GWh 1 353 1 304 +3,7% 4 523 4 230 +6,9% 

Võrguteenuse müügimaht GWh 1 389 1 374 +1,1% 4 776 4 612 +3,5% 

Vedelkütuste kontserniväline müük tuh t 93 77 +20,5% 195 214 -8,9% 

Soojusenergia müük GWh 49 35 +41,7% 760 668 +13,8% 

Jaotusvõrgu kaod % 4,2 4,1 +0,1pp 4,2 4,9 -0,8pp 

Töötajate keskmine arv in. 5 799 6 410 -9,5% 5 797 6 472 -10,4% 

                

Müügitulud mln € 170,6 171,0 -0,2% 516,3 571,8 -9,7% 

Kulumieelne ärikasum (EBITDA) mln € 52,4 67,3 -22,2% 167,2 224,1 -25,4% 

Ärikasum mln € 16,7 31,9 -47,6% 59,9 118,2 -49,3% 

Puhaskasum mln € 13,3 31,3 -57,4% 48,0 92,8 -48,3% 

                

Investeeringud mln € 33,4 47,8 -30,1% 96,6 185,5 -47,9% 

Äritegevuse rahavood mln € 55,0 25,7 +113,7% 139,1 251,4 -44,7% 

FFO mln € 25,6 25,9 -1,2% 141,5 173,1 -18,3% 

Põhivara mln € 2 542,0 2 601,5 -2,3%       

Omakapital mln € 1 597,7 1 597,9 -0,0%       

Netovõlg mln € 738,5 736,2 +0,3%       

                

Netovõlg / EBITDA** korda 3,5 2,4 +49,4%       

FFO* / netovõlg korda 0,28 0,26 +10,4%       

FFO** / intressikulud võlakohustustelt** korda 5,6 5,0 +12,7%       

EBITDA** / intressikulud võlakohustustelt** korda 5,7 8,3 -31,7%       

Finantsvõimendus % 31,6 31,5 +0,1pp       

Investeeritud kapitali tootlus (ROIC)** % -0,05 7,3 -7,4pp       

EBITDA marginaal % 30,7 39,4 -8,6pp 32,4 39,2 -6,8pp 

Ärikasumi marginaal % 9,8 18,7 -8,9pp 11,6 20,7 -9,1pp 

Suhtarvud ja terminid on selgitatud aruande sõnaseletuste osas lk 40     
 

** seoses müügimahu raporteerimispõhimõtte muudatusega on müügimahus arvestatud Auvere elektrijaama kogu müügikogus 

** jooksva 12 kuu tulemus 
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Tegevuskeskkond

Eesti Energia tegevus on seotud Põhjamaade 

regiooni ja kogu maailma energiaturgudega. III 

kvartali jooksul naftatoodete hinnad maailmaturul 

tõusid. Turul valitsev ülepakkumine on vähenemas 

ning turg liigub tasakaalu suunas. Nord Pooli 

elektrituru hinnad olid III kvartalis mõjutatud 

peamiselt Põhjamaade odava hüdroenergia 

vähesusest, mille tingisid lumesulavee nappus, 

elektrijaamade hoolduste kõrgperiood ning ühendus-

kaablite rikked. Baltikumis on elektrihinnad eelmise 

aastaga võrreldes rohkem ühtlustunud ning 

stabiilsemad, sellele on kaasa aidanud Leedu ja 

Rootsi vahelise elektri ülekandekaabli NordBalt 

kaudu Balti riikidesse jõudnud Põhjamaade odav 

energia. 

Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) hinnangul 

pidurdavad mitmed lühi- ja pikaajalise mõjuga tegurid 

maailma majanduskasvu. Lühiajaliselt omavad 

suuremat mõju Suurbritannia otsus lahkuda Euroopa 

Liidust ja Hiina majanduskasvu aeglustumine. 

Pikemas perspektiivis mõjutavad maailma majanduse 

väljavaadet demograafilised ning produktiivsuse 

suurenemise trendid, geopoliitiline ebakindlus ning 

püsivalt madal inflatsioon.  IMF prognoosib maailma 

majanduse kasvuks 2016. aastal 3,1% (-0,1pp 

võrreldes möödunud aastaga), arenenud riikides 

1,6% (-0,5pp võrreldes 2015. aastaga) ja arenevates 

riikides 4,2% (+0,2pp). Euroala majandusele 

oodatakse 2016. aastal 1,7% kasvu (-0,3pp). 

Vedelkütuste hinnad 

Brenti toornafta keskmine hind oli 2016. aasta 

III kvartalis 45,6 USD/bbl (-9,4%, -4,7 USD/bbl 

võrreldes eelmise aasta sama ajaga). 

Keskmine hind 
III kv 
2016 

III kv 
2015 

Muutus 

Brenti toornafta USD/bbl 45,6 50,3 -9,4% 

Kütteõli 1% €/t 214,7 217,3 -1,2% 

Kütteõli 1% 
crack spread 

€/bbl -8,2 -11,6 -29,0% 

Euro 
vahetuskurss 

EUR/ 
USD 

1,1163 1,1125 +0,3% 

III kvartali alguses kukkus Brenti toornafta hind kuu 

jooksul 47,1 USD/bbl tasemelt 40,4 USD/bbl 

tasemele. Turgu survestas Saudi Araabia rohke 

toodang ning USA-s  suurenenud naftapuurseadmete 

arv. Keskmine Brenti toornafta hind oli juulis 

44,5 USD/bbl. 

Augusti alguses kukkus nafta hind kvartali 

madalaimale tasemele, kui 2. augusti päeva 

keskmiseks hinnaks kujunes 39,6 USD/bbl. Madal-

punktile järgnes hinnatõus kogu järgneva kuu jooksul, 

mille põhjustas suurenenud nõudlus ning uute 

puurtornide paigaldamise peatamine. Augusti 

keskmiseks toornafta hinnaks kujunes 45,3 USD/bbl. 

Septembrit iseloomustasid olulised muutused 

naftapakkumises. Kuu alguses vähendas hinda USA 

teade täiendavate puurtornide kasutusse võtmisest, 

muuhulgas jõudis USA augustikuu jooksul viimase 2 

aasta rekordini puurtornide hulga osas. Ka Iraani 

poolt eksporditav enam kui 2 mln barrelit toornaftat 

päevas tähendas hiljuti ekspordipiirangute alt 

vabanenud riigi jaoks viimase 5 aasta suurima 

ekspordi koguseni jõudmist. Septembri viimasel 

nädalal toimus kohtumine, kus OPEC-i riigid ning 

ühendusevälised tootjad jõudsid esimest korda 8 

aasta jooksul kokkuleppele nafta toodangu 

vähendamise osas 750 000 barreli võrra päevas, 

võrreldes varasema toodangumahuga. Ületootmine 

on siiani kohati küündinud 2 mln barrelini päevas. 

Saavutatud kokkuleppe tulemusel tõusis nafta 

turuhind 48,8 USD/bbl juurde. Septembrikuu 

keskmiseks Brenti toornafta hinnaks kujunes 

46,8 USD/bbl. 

Kütteõli (1% väävlisisaldusega) keskmine hind oli III 

kvartalis 214,7 €/t, jäädes 1,2% madalamaks kui 

aasta tagasi. Sarnaselt nafta hinnaga oli kütteõli hind 

III kvartali jooksul muutlik. Juuli esimestel päevadel 

oli kütteõli keskmine hind 218,9 €/t, augusti alguseks 

langes hind 183,7 €/t tasemele. Kvartali lõpus 

mõjutas kütteõli hinda naftat tootvate riikide 

saavutatud tootmismahu piirangu kokkulepe ning 
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septembri lõpus tõusis kütteõli hind 232,6 €/t 

tasemeni.  

Brenti toornafta ja sellest toodetud kütteõli hinna-

vahet iseloomustav crack spread oli 2016. aasta III 

kvartalis 3,4 €/bbl võrra kitsam kui möödunud aasta 

samal perioodil. Juulis jätkus II kvartali lõpus alanud 

kütteõli turu tugevnemine, tooraine hind tõusis 

peamiselt seoses Vahemere piirkonnas kasvanud 

kütteõli nõudlusega, mis oli suuresti tingitud Musta 

mere kaudu piirkonda saabuva Venemaa toodangu 

vähenemisest. Taasavanes arbitraaživõimalus 

Singapuri, kütteõli varud Euroopas vähenesid ning 

kvartali esimesel kuul kujunes hinnavaheks 9,0 €/bbl. 

Augustis mõjutasid kütteõli turgu kohaliku nõudluse 

vähenemine ning mõningane toodangu juurdevool 

USA-st. Venemaa toodangu eksport oli jätkuvalt 

oodatust madalam ning Türgi rafineerimistehastes 

esines seisakuid. Crack spread oli augustis 8,8 €/bbl. 

Septembris kasvas nõudlus kütteõli järele Euroopas 

samal ajal kui import regiooni jäi pigem kesiseks, 

seoses tõusnud elektritootmise vajadusega 

Venemaal ja Lähis-Idas. Täiendavalt toetas kütteõli 

hinda paranenud arbitraaživõimalus Singapuri. Crack 

spread oli septembris 6,8 €/bbl. 

 

Heitmekvootide hinnad 

2016. aasta detsembris arveldatavate CO2 tuleviku-

tehingute hind oli III kvartalis võrreldes 2015. aasta 

sama perioodiga keskmiselt 43,6% madalam.  

CO2 heitmekvootide hinnad 

Keskmine hind (€/t) 
III kv 
2016 

III kv 
2015 

Muutus 

CO2 2016 detsember 4,6 8,1 -43,6% 

CO2 2017 detsember 4,6 8,2 -44,0% 

2016. aasta II kvartali lõpus Brexit´i mõjul hüppeliselt 

langenud CO2 heitmekvootide hinnad III kvartalis 

stabiliseerusid ning tonni hind liikus vahemikus 3,9-

4,9 eurot septmebri keskpaigani. CO2 heitmekvootide 

turu olukorra parandamiseks püütakse leida 

stimuleerivaid meetmeid ja pärast Brexit’it on taas 

olnud juttu süsinikukvootidele hinnakoridori 

tekitamisest. Võib oletada, et madal CO2 

heitmekvootide hind tekitab surve elektrienergia 

hindadele, ent senikaua kuni suur osa turu 

nõudlusest kaetakse Põhjamaade hüdro- ja 

tuumaenergiaga, on kvootide hinna mõju elektri 

hinnale suhteliselt väike.  

Septembris tõusis kivisöe hind maailmaturul pärast 

seda, kui Hiina hakkas kivisöe kaevandamist tugevalt 

reguleerima, sulgedes madala efektiivsusega ja 

keskkonda reostavaid kaevandusi. Samuti esines kuu 

lõpus tõrkeid kivisöe tootmises. Kivisöe hinna tõus on 

tekitanud kivisöe tarbijatel vajaduse riske maandada 

ning tulevikutehinguid sõlmida, millega koos käib CO2 

heitmekvootide hankimine, see tekitas kvooditurul 

suurema nõudluse ning kergitas hinda. Septembri 

lõpus ületas 2016. aasta detsembris arveldatavate 

CO2 tulevikutehingute hind kohati 5,0 €/t piiri, kuu 

keskmine hind jäi tagasihoidlikumaks: 4,3 €/t.
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Elektrihinnad 

Nord Pooli  süsteemihind tõusis 2016. aasta III 

kvartalis 89,6% (+11,9 €/MWh) võrreldes 2015. aasta 

III kvartaliga. Elektrihinnad Eestis ja Põhjamaades 

kasvasid, Lätis ja Leedus aastatagusega võrreldes 

langesid. Elektrihinnad on Baltikumis varasemaga 

võrreldes rohkem ühtlustunud.  

Elektrihinnad Nord Pooli (NP) elektribörsil 

Keskmine hind (€/MWh) 
III kv 
2016 

III kv 
2015 

Muutus 

Süsteemihind 25,2 13,3 +89,6% 

Soome 31,6 30,1 +4,9% 

Eesti 31,6 30,3 +4,1% 

Läti 35,4 45,0 -21,3% 

Leedu 35,7 45,0 -20,6% 

Käesoleva aasta alguses valminud Leedu ja Rootsi 

vahelise NordBalti ühenduse eesmärgiks oli Baltikumi 

elektrihinna ühtlustamine Põhjamaade hindadega. 

Sellega on seotud Läti ja Leedu elektrihindade 

langus ning ühtlustumine Eesti ja Soome hindadega. 

Juulis ja augustis toimusid Põhjamaade elektri 

tootmisvõimsustes hooldused, mis üldiselt 

ajastatakse suveperioodile. Augusti lõpp tähistab 

aasta hooldusmahukama perioodi lõppu ning 

järgnevatel külmematel perioodidel hooldustööde 

maht väheneb tulenevalt kasvavast elektrienergia 

nõudlusest. 

August oli elektriturgudel võrdlemisi rahulik, mida 

iseloomustasid madalad tipuhinnad terves regioonis. 

Augusti teises pooles mõjutasid Läänemere-piirkonna 

elektrihindu Norra ja Rootsi vahelise ühenduse 

hooldustööd ning NordBalti kaabli lühiajaline hooldus. 

Lisaks välisühenduste hooldustele mõjutasid augusti 

lõpus hindu oluliselt Rootsi Ringhalsi 

tuumaelektrijaama neljanda ploki hooldustööd, mis 

kestsid oodatust kauem. Augusti keskmine elektri 

hind Lätis ja Leedus oli 33,8 €/MWh, Eestis 31,6 

€/MWh ja Soomes 31,4 €/MWh. 

Septembris mõjutas elektri börsihinda Läänemere 

piirkonnas Rootsi ja Soome vahelise ülekandeliini 

ning EstLinki´i kaabli hooldus, mis koostöös Estlink’i 

piiranguga tekitas olukorra, kus Soomel puudus 

ligipääs odavamale elektrienergiale.  

 

Põhjamaade hüdroressursside tase III kvartali jooksul 

kerkis, kuid keskmine tase jäi aastataguse ja 

pikaajalise mediaantasemega võrreldes madalamaks 

(vastavalt -2,5 ning -2,0pp). Suvekuudel oli Norra 

mägedes võrreldes eelmise aastaga kuni kolm korda 

vähem potentsiaalset lumesulavett. See omakorda 

tähendab väiksemat vee juurdevoolu, mis kahandab 

hüdroenergia reserve ning survestab elektrihindade 

tõusu. Septembrikuus esines Põhjamaades 

võrdlemisi vähe sademeid ning hüdroressursside 

tase langes. Madalamate hüdroreservide tõttu 

prognoositakse muudest allikatest toodetava 

elektrienergia mahu suurenemist.  

 

Soome elektrihind ületas Rootsi hinda 2016. aasta III 

kvartalis keskmiselt 2,1 €/MWh (2015. aasta samal 

perioodil 14,9 €/MWh). III kvartalis oli keskmine Eesti 

elektrihind Soome hinnaga võrdne. Möödunud aasta 

samal ajal oli elektri turuhind Eestis Soome hinnast  

0,2 €/MWh võrra kõrgem. Juulis ja augustis oli 

elektrihind Eestis ja Soomes samal tasemel.  

Septembris kujunes Soome hinnapiirkonna kuu 

keskmiseks elektri hinnaks 32,2 €/MWh, mis oli Eesti 

hinnapiirkonna keskmisest hinnast 0,1 €/MWh võrra 

kõrgem. Olukorda, kus kuu keskmine elektri hind 

Soomes on Eesti hinnast kõrgem, on alates turu 

avanemisest esinenud vaid kuuel korral. Soome 

kõrgema hinna põhjustas Rootsi ja Soome vahelise 

0
20
40
60
80

100

1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51
Ajalooline mediaan (1996-2015)
2015. aasta
2016. aasta Allikas: Thomson Reuters

Põhjamaade hüdroressursside tase nädalate lõikes, % 
maksimumist

2014 2015 2016

0

25

50

75

NP Eesti NP Läti
NP Soome NP süsteemihind

Allikas: Thomson Reuters

Kuu keskmised elektrienergia hinnad, €/MWh



Eesti Energia III kvartali vahearuanne 2016, 1. juuli – 30. september | 10 | 

ülekandeliini hooldus septembri keskpaigas, millele 

lisandus EstLink’i piirang samal ajaperioodil. Kahel 

Soome ühendusel esinesid piirangud ning seetõttu oli 

Soome sunnitud kasutama kodumaiseid ressursse, 

mis olid imporditavast elektrist kallimad. Lisaks 

kaabliriketele langes samale ajale Soome Loviisa 

tuumaelektrijaama esimese ploki hooldus.   

Eesti ja Läti hinnapiirkondade keskmine hinnavahe oli 

2016. aasta III kvartalis 3,8 €/MWh, Läti hind püsis 

kallim. Aastataguse ajaga võrreldes vähenes 

hinnavahe 10,8 €/MWh võrra, suur hinnalangus oli 

seotud NordBalt kaabliga. Leedu ja Rootsi vahelise 

NordBalti ühenduse rikke tõttu juuli alguses ulatus 

elektri hind Lätis ja Leedus kohati üle 200 €/MWh. 

Keskmiselt maksis elekter juulikuus Balti riikidest 

kõige enam Leedus – 39,2 €/MWh. Läti hinna-

piirkonna juuli keskmine hind oli 38,3 €/MWh ning 

Eestis 31,0 €/MWh. Läti ja Leedu turgu mõjutab 

oluliselt LitPol ühendus Leedu ja Poola vahel, mille 

opereerimise eripäradest tulenevalt tarbib Poola 

suure osa (kuni 500 MW) NordBalti ühenduse 

võimekusest päevasel ajal, öösiti tuleb Poolast 

madala kohaliku nõudluse tõttu odavam elektri-

energia Baltikumi suunal, mis langetab Leedu elektri-

hinda. Selle arvelt on Leedul võimalik soodsamalt 

täita Kruonise pumphüdroelektrijaama reservuaari, et 

kasutada seda päevasel ajal, kui elektri börsihind on 

kõrgem. Seoses NordBalt’i kaabli testperioodi 

lõppemisega juuli alguses on Läti ja Leedu elektri-

hinnad muutunud oluliselt stabiilsemaks ning juuli 

keskpaigast alates ei esinenud tunnihindades suuri 

hinnakõikumisi. Kui Nord Pool Eesti piirkonna 

septembri keskmine elektrihind  oli 32,4 €/MWh, siis 

Lätis ja Leedus kujunes kvartali viimase kuu 

keskmiseks elektrihinnaks 34,0 €/MWh. Läti ja leedu 

elektrihind sõltub suurel määral NordBalt ühendusest, 

sest Eesti ja Läti vaheline ühendus ei suuda 

NordBalt’i rikke või hoolduse ajal katta kahe riigi 

tarbimist. 

Eesti Energia põlevkivi ja CO2 kulu vaba marginaal 

(CDS – ingl k Clean Dark Spread) NP Eesti 

keskmises elektrihinnas oli III kvartalis 9,2 €/MWh 

(+8,7 €/MWh). Elektrihind tõusis 1,3 €/MWh, CO2 ja 

põlevkivi hinnakomponendi muutuse mõju oli +7,5 

€/MWh seoses CO2 hinna odavnemisega ja 

väiksema põlevkivi kuluga. 

  

Eesti ja Läti elektri jaeturud on vastavalt 2013. ja 

2015. aastast täielikult avatud, st neis riikides 

kehtivad vabas konkurentsis kujunevad elektrihinnad. 

Leedu elektriturg oli 2016. aasta III kvartalis avatud 

osaliselt. Kõik ettevõtted ostsid Leedus elektrit avatud 

turult, kuid kodutarbijatel avatud turult ostmise 

kohustust ei olnud. Hinnanguliselt oli 2016. aasta III 

kvartalis  Leedu elektriturg avatud 71% ulatuses 

(mõõdetud tarbimismahu alusel). 
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Majandustulemused 

Kontserni müügitulud ja EBITDA 

Kontserni 2016. aasta III kvartali müügituludeks 

kujunes 170,6 mln eurot (-0,2%, -0,4 mln eurot 

võrreldes 2015. aasta III kvartaliga). Kontserni 

EBITDA oli 52,4 mln eurot (-22,2%, -14,9 mln eurot).  

Müügimahud olid eelmise aasta III kvartaliga 

võrreldes kõrgemad kõikides põhitoodete 

segmentides. Seoses keskmise müügihinna olulise 

langusega kujunes vedelkütuste müügitulu siiski 

varasemast väiksemaks, elektri ja võrguteenuste 

segmentide müügitulu oli 2015. aasta III kvartalist 

suurem. 

Elektrienergia EBITDA
1
 langes (-22,6%, -7,1 mln 

eurot) aastatagusega võrreldes langenud 

müügimarginaali tõttu. Väiksem oli ka elektri 

tuletistehingute kasum, müügimaht suurenes. 

Võrguteenuse EBITDA vähenes (-2,6%, -0,8 mln 

eurot) peamiselt seoses kasvanud plaaniväliste 

remondikuludega. 

Vedelkütuste EBITDA langus (-82,9%, -7,7 mln eurot) 

oli tingitud peamiselt väiksemast tuletistehingute 

kasumist. 

Kontserni muude toodete ja teenuste EBITDA kasv 

(+0,7 mln eurot) tulenes peamiselt soojuse müügi 

segmendist. 

Kontserni puhaskasum oli 13,3 mln eurot 

(-57,4%, -18,0 mln eurot). 

                                                           
1
 Seoses arvestusmetoodika muutusega on kontserni 

tootesegmentide jaotust korrigeeritud võrreldes III kv 2015 
vahearuandega 
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Elektrienergia 

Elektrienergia müügitulu III kvartalis oli 86,8 mln 

eurot (+6,7%, +5,4 mln eurot). Eesti Energia müüs 

2016. aasta III kvartalis 2 401 GWh elektrienergiat 

(+34,8%, +620 GWh)
2
. Elektri jaemüük moodustas 

sellest 1 353 GWh (+3,7%, +49 GWh) ja elektri 

hulgimüük 1 048 GWh (+119,8%, +571 GWh). 

Keskmiseks elektri müügihinnaks koos tuludega 

tuletistehingutest (v.a taastuvenergia toetused ja 

jäätmete vastuvõtu tulud) kujunes 37,6 €/MWh 

(-23,5%, -11,5 €/MWh). Keskmine elektri müügihind 

ilma tuletistehingute tuludeta (ning toetuste ja 

jäätmete vastuvõtu tuludeta) oli 36,9 €/MWh 

(-16,6%, -7,3 €/MWh). Tuletistehingute tulu 

keskmises müügihinnas oli 0,7 €/MWh 

(-85,0%, -4,2 €/MWh). Tuletistehingute tulu kokku oli 

1,6 mln eurot (-79,2%, -6,2 mln eurot). 

 

   

 

Elektri hulgimüügi mahtude kasv tulenes 

soodsamatest elektrituru tingimustest, kõrgemast 

keskmisest turuhinnast ja väiksemast hindade 

volatiilsusest. Soodsamaid turutingimusi kujundasid 

nii aastavõrdluses paranenud elektri turuhind kui 

madalamad muutuvkulud seoses väiksema põlevkivi 

ja CO2 heitmekvootide kasutamise kuluga. Elektri 

müügimahu kasv jaeturu segmendis tulenes 

jaemüügi mahtude kasvust seoses suurklientide 

lepingutega.  

Elektri jaemüük Eestis oli 945 GWh (+3,8%, 

+34,4 GWh). Klientide tarbitud elektrienergia 

mahtude järgi oli Eesti Energia turuosa Eestis 2016. 

aasta III kvartalis 57% (-2 protsendipunkti võrreldes 

2015. aasta III kvartaliga)
2
. Turuosa muutus tuleneb 

mõningatest muutustest kliendiportfellis, mis on 

turuosale mõju avaldanud alates aasta algusest.  

Eesti Energialt elektrit ostvate klientide 

tarbimiskohtade arv Eestis oli 2016. aasta 1. oktoobri 

seisuga ca 451 400, vähenedes III kvartali jooksul ca 

1 000  võrra. Üldteenust tarbiti 2016. aasta 1. 

oktoobri seisuga ca 102 500 tarbimiskohas, mida on 

III kvartali algusega võrreldes ca 1 500 võrra enam.  

Eesti Energia tegutseb Lätis ja Leedus Enefit 

kaubamärgi all. Jaemüük Lätis ja Leedus kokku oli 

2016. aasta III kvartalis 407 GWh (+3,6%, 
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+14,1 GWh). Eesti Energia turuosa Lätis oli 2016. 

aasta III kvartalis 16% ja Leedus 5%, muutudes 

eelmise aasta III kvartaliga võrreldes Lätis +1 ja 

Leedus -1 protsendipunkti võrra. 2016. aasta III 

kvartali lõpuks oli Eesti Energial Lätis ja Leedus 

kokku ca 19 500 klientide tarbimiskohta, nende arv 

suurenes kvartali jooksul ca 900 võrra (+5%). 

Kokkuvõttes oli Eesti Energia turuosa elektri jaeturul 

Balti riikides 24%, aastataguse ajaga võrreldes 

1 protsendipunkti võrra väiksem.  

2016. aasta III kvartalis tootis kontsern kokku 

2 505 GWh elektrienergiat (+42,8%, +750 GWh). 

Elektritoodang kasvas seoses väiksema 

elektritootmise kulubaasiga ning põlevkivielektri 

konkurentsivõime tõusuga. Seoses paindliku 

põlevkivi ressursitasude skeemi rakendamisega oli 

võimalik turule pakkumisi teha väiksema põlevkivi 

omahinnaga. Täiendavalt toetasid elektritootmise 

kasvu soodsam CO2 heitmekvootide hind ning 

Auvere energiaploki stabiilsem ja suurem toodang. 

Taastuvenergiat toodeti 2016. aasta III kvartalis 

80,0 GWh (+28,3%, +17,7 GWh), sellest ca 49% 

toodeti tuuleparkides (39,4 GWh, +14,4%, 

+4,9 GWh). Taastuvenergia toodang biolagunevatest 

jäätmetest ja biokütusest kasvas 12,0 GWh 

(+43,5%).  

Taastuvenergia ja tõhusa koostootmise toetuse alla 

kuuluvat elektrienergiat toodeti 52,3 GWh (+12,4%, 

+5,8 GWh). Taastuvenergia ja tõhusa koostootmise 

toetust sai kontsern 2,8 mln eurot (+12,4%, +0,3 mln 

eurot).  

Elektri peamised tootenäitajad 

 III kv 
2016 

III kv 
2015 

Põhivarade tootlus* % 3,4 11,9 

Elektri EBITDA €/MWh 11,0 20,0 

* Jooksva 12 kuu tulemus. Välja arvatud tootmisvarade 
allahindlused 2013. aasta detsembris ja 2015. aasta detsembris 

2016. aasta III kvartali EBITDA elektrimüügist oli 

24,5 mln eurot, vähenedes aastataguse ajaga 

võrreldes 22,6% ehk 7,1 mln eurot. 

 

Marginaali muutuse mõju kasumlikkusele oli kokku  

-12,9 mln eurot (-5,9 €/MWh). Keskmine elektri 

müügitulu vähenes 7,8 €/MWh (mõju 

EBITDA-le -17,1 mln eurot), sh toetused vähenesid 

0,3 €/MWh ning keskmine elektri müügihind kahanes 

7,3 €/MWh. Madalamate muutuvkulude mõju 

EBITDA-le oli +4,2 mln eurot, suurim mõju tulenes 

väiksematest piiriületuse kuludest ning väiksemast 

elektrienergia ostukulust.  

EBITDA kasv 16,6 mln eurot oli tingitud suuremast 

müügimahust. 

Püsikulude muutuse mõju elektri EBITDA-le 

oli -4,1 mln eurot. Laovarude muutusel arvestatud 

püsikulude komponendi mõju EBITDA-le oli -5,1 mln 

eurot. Remondikulud vähenesid 1,3 mln eurot.  

Realiseeritud tuletistehingute kasum vähenes 

võrreldes eelmise aastaga 6,2 mln eurot. 

Muud mõjud elektri kasumlikkusele (kokku -0,5 mln 

eurot) olid seotud peamiselt tuletisinstrumentide 

väärtuse muutusega (mõju -0,8 mln eurot) ning 

keskkonnakaitseliste eraldiste väiksema 

moodustamisega (mõju +0,2 mln eurot). 
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Võrguteenused

Võrguteenuse müügitulu oli 2016. aasta III kvartalis 

54,9 mln eurot (+2,1%, +1,2 mln eurot). 2016. aasta  

III kvartali võrguteenuse müügimaht oli 1 389 GWh 

(+1,1%, +15,8 GWh). 

Võrgukaod olid 62,5 GWh ehk 4,2% (2015. aasta III 

kvartalis 60,3 GWh ehk 4,1%). 

 

 
 

Keskmine võrguteenuse hind oli 2016. aasta III 

kvartalis 39,5 €/MWh (+0,1%, +0,4 €/MWh 

võrrelduna eelmise aasta sama perioodiga). 

Keskmist võrguteenuse hinda mõjutavad klientide 

liikumised võrguteenuse pakettide vahel ja 

võrguteenuse tootega seotud lisateenused. 

Riketest tingitud elektrikatkestuste keskmine kestus 

oli 2016. aasta III kvartalis 54 minutit (29 minutit 

eelmisel aasta samal perioodil). Näitaja kasvu 

põhjustasid juulikuised tugevad äikesetormid Lõuna-

Eestis, millega seoses kuulutati välja eriolukord 

kolmes juhtimispiirkonnas (Tartu, Valga-Põlva ja 

Võru). Plaaniliste katkestuste keskmine kestus oli 18 

minutit (20 minutit eelmise aasta III kvartalis). 

Ilmastiku mõjust tingitud elektrikatkestuste hulka 

vähendas madalpingevõrgus tavaliste õhuliinide 

asendamine ilmastikukindlate õhukaablitega.  

Võrguteenuse peamised tootenäitajad 
 III kv 

2016 
III kv 
2015 

Põhivarade tootlus* % 6,6 7,1 
Võrgukaod GWh 62,5 60,3 
SAIFI indeks 0,47 0,40 
SAIDI (plaaniväline) indeks 54,4 29,4 
SAIDI (plaaniline) indeks 17,9 19,5 
Korrigeeritud RAB mln € 743,8 708,6 

* Jooksva 12 kuu tulemus 
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EBITDA võrguteenuse müügist oli 2016. aasta 

III kvartalis 28,1 mln eurot, vähenedes aastatagusega 

võrreldes 2,6% ehk 0,8 mln eurot. 

 

Võrguteenuse marginaali muutuse mõju 

kasumlikkusele oli kokku +0,3 mln eurot 

(+0,2 €/MWh). Keskmise võrguteenuse müügihinna 

kasvu mõju oli +0,5 mln eurot ning muutuvkulude 

suurenemise mõju -0,2 mln eurot.  

Võrguteenuse müügimaht kasvas 1,1%, mõju 

EBITDA-le +0,5 mln eurot. 

Võrguteenuse püsikulud on võrreldes eelmise 

aastaga kasvanud 1,5 mln eurot, peamiselt 

suuremate plaaniväliste remondikulude tõttu seoses 

tormidega. 
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Vedelkütused

Vedelkütuste müügitulu III kvartalis oli 19,7 mln 

eurot (-25,5%, -6,7 mln eurot). Eesti Energia müüs 

2016. aasta III kvartalis 93,2 tuhat tonni 

vedelkütuseid (+20,5%, +15,9 tuhat tonni). Suurem 

müügimaht tulenes peamiselt kontserni kasvanud 

vedelkütuste toodangust.  

 

 

 
 

Vedelkütuste müügitulu langes tulenevalt keskmise 

müügihinna vähenemisest. Vedelkütuste keskmine 

müügihind 2016. aasta III kvartalis oli 211,4 €/t 

(-38,1%, -130,4 €/t). Tuletistehingute tulu keskmises 

müügihinnas oli 7,2 €/t (-140,7 €/t), kogusummas 0,7 

mln eurot (-94,1%, -10,8 mln eurot). Tuletistehingute 

mõju arvestamata kasvas vedelkütuste keskmine 

müügihind tasemele 204,2 €/t (+5,4%, +10,4 €/t). 

Võrdlustoote, raske kütteõli, maailmaturuhind 

vähenes 2,6 €/t võrra. Vedelkütuste keskmist 

müügihinda on toetanud vedelkütuste müük 

võrdlustoote suhtes väiksema hinnaalandusega. 

Kontsern tootis 2016. aasta III kvartalis 85,8 tuhat 

tonni vedelkütuseid (+5,6%, +4,6 tuhat tonni). 

Enefit280 õlitehase toodang vähenes 29,5 tuhande 

tonnini (-20,3%, -7,5 tuhat tonni) tulenevalt 

suuremast remontide ning moderniseerimistööde 

mahust. Enefit140 õlitehase toodang kasvas eelmise 

aastaga võrreldes 12 tuhande tonni võrra (+27,3%, 

moodustades 56,3 tuhat tonni) plaanipäraste 

remontide erineva ajastamise tõttu, võrreldes eelmise 

aasta sama perioodiga (2015. aasta septembris oli 

üks Enefit140 seade remondis, 2016. aastal toimusid 

vastavad remonditööd aasta I pooles). 

Vedelkütuste peamised tootenäitajad 

 III kv 
2016 

III kv 
2015 

Põhivarade tootlus* % -2,6 22,3 

Vedelkütuste EBITDA €/t 17,0 119,8 

* Jooksva 12 kuu tulemus 

2016. aasta III kvartali EBITDA vedelkütuste 

segmendis oli 1,6 mln eurot, vähenedes 

aastatagusega võrreldes 7,7 mln eurot. 

 

Marginaali suurenemise mõju EBITDA-le oli +2,2 mln 

eurot (+24 €/t). Keskmine müügihind kasvas 10 €/t, 
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mõju kasumlikkusele +1,0 mln eurot. Madalamad 

muutuvkulud suurendasid kasumlikkust 1,3 mln euro 

võrra. 

Vedelkütuste müügimahu kasvu mõju EBITDA-le oli 

+1,3 mln eurot, müügimaht kasvas 21%. 

Püsikulude muutuse mõju EBITDA-le oli -1,9 mln 

eurot. Laovarude muutusel arvestatud püsikulude 

komponendi mõju EBITDA-le oli -2,7 mln eurot. 

Madalamad tööjõukulud mõjutasid EBITDA-t +1,0 

mln eurot. 

Tulu vedelkütuste tuletistehingutest kujunes 10,8 mln 

euro võrra väiksemaks.  

Muud mõjud vedelkütuste EBITDA-le kokku olid 

+1,5 mln eurot, mis olid peamiselt seotud 

tuletisinstrumentide väärtuse muutusega (mõju 

+1,3 mln eurot). 
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Muud tooted ja teenused

Eesti Energia müügitulud muude toodete ja 

teenuste müügist olid 2016. aasta III kvartalis 

9,1 mln eurot (-2,9%, -0,3 mln eurot).   

 

Muude toodete ja teenuste EBITDA oli  

-1,8 mln eurot, paranedes aastatagusega võrreldes 

27,0% ehk 0,7 mln eurot. 

 

Soojuse müügikogus kasvas 41,7% (+14,5 GWh), 

müügitulu suurenes 0,4 mln eurot (+22,0%), 

Soojusenergia muutuvkulud on langenud. EBITDA 

kasvas 0,6 mln eurot. 

Müügitulu maagaasi müügist vähenes 0,7 mln eurot 

(-23,7%). Müügitulu vähenemine on peamiselt seotud 

gaasi turuhinna langusega. 

Muud muutused EBITDA-s avaldasid kokku mõju 

+0,03 mln eurot. 
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Rahavood 

2016. aasta III kvartali äritegevuse rahavood olid 

55,0 mln eurot. Teenitud EBITDA-ga võrreldes 

(52,4 mln eurot) kujunesid äritegevuse rahavood 

5,0% ehk 2,6 mln euro võrra suuremaks. 

 

CO2 mõjud kokku olid +6,8 mln eurot, sh CO2 

heitmekvootide eraldise moodustamine, mis 

vähendas III kvartali EBITDA-d võrreldes äritegevuse 

rahavoogudega 15,6 mln eurot. CO2 tagatistasud 

vähendasid rahavoogu 9,7 mln eurot. 

Tuletisinstrumentide rahaliste laekumiste ja väärtuse 

muutuse mõju kokku oli +1,3 mln eurot, sh vedel-

kütuste ja elektri tuletisinstrumentidega seotud 

vastavalt +4,3 mln eurot ja -3,0 mln eurot. 

Varude kasutamise mõju oli +7,8 mln eurot, sh 

põlevkivi ja vedelkütuste varude vähenemise mõju 

vastavalt +4,8 ja +3,7 mln eurot. Muude laovarude 

kasvu mõju oli -0,7 mln eurot. 

Muude käibekapitali komponentide muutuste mõju oli 

+12,4 mln eurot. Nõuete kasvu mõju -2,6 mln eurot 

tulenes peamiselt äritegevuse sesoonsusest. 

Kohustuste suurenemise mõju rahavoogudele oli 

+12,5 mln eurot. Muud mõjud käibekapitalile +2,4 mln 

eurot seoses peamiselt varasemalt kajastatud 

keskkonnatasude ettemaksu muutusega. 

Muud mõjud olid -2,5 mln eurot peamiselt seoses 

varasemalt laekunud liitumistasude perioodilise 

müügituluna arvestamisega (-1,8 mln eurot). 

Võrreldes eelmise aasta III kvartaliga kasvasid 

äritegevuse rahavood 113,7% (+29,3 mln eurot). 

EBITDA vähenes 14,9 mln eurot (-22,2%). 

 

Tuletistinstrumentide mõju rahavoogude võrdluses oli 

+4,6 mln eurot. Vedelkütuste tuletisinstrumentide 

positiivne efekt oli 2016. aasta III kvartalis +4,3 mln 

eurot, eelmise aasta samal ajal -5,8 mln eurot (mõju 

kokku +10,1 mln eurot), elektri puhul 2016. aasta III 

kvartalis negatiivne efekt -3,0 mln eurot, eelmise 

aasta samal ajal +2,5 mln eurot (mõju kokku -5,5 mln 

eurot). 

Varude muutuse mõju oli +17,2 mln eurot. Eelmise 

aasta samal ajal varud kasvasid (mõju -9,4 mln 

eurot), aga 2016. aasta III kvartalis vähenesid (mõju 

+7,8 mln eurot). 

Muude käibekapitali komponentide muutuste mõju oli 

+14,9 mln eurot. Kohustused hankijate ees 

suurenesid kvartali jooksul 12,5 mln eurot, eelmisel 

aastal vähenesid 0,4 mln eurot (mõju kokku +12,9 

mln eurot). Muu käibekapitali mõju +2,0 mln eurot.  

Muud mõjud olid +0,5 mln eurot.  
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Investeerimine 

Kontsern investeeris 2016. aasta III kvartalis 

33,4 mln eurot (-30,1%, -14,4 mln eurot). 

Investeeringute maht vähenes Auvere elektrijaama 

projekti investeeringute vähenemisega seoses 2,3 

mln eurot. Kontserni baasinvesteeringud (v.a 

elektrivõrk) olid 5,1 mln eurot (-35,1%, -2,8 mln 

eurot). 2016. aasta III kvartalis tehti suurimad 

investeeringud elektrivõrku, summas 21,7 mln eurot 

(-6,7%, -1,6 mln eurot). 

  

 
  * Tegelikku maksumust mõjutab jaama kulude osaline 
saldeerimine peamiselt elektri müügituludega 

300 MW elektrijaama ehitus Auveres 

Eesti Energia alustas 2011. aasta suvel nüüdisaegsel 

keevkihttehnoloogial (CFB) töötava elektrijaama 

rajamist Auverre. Uus elektrijaam võimaldab lisaks 

põlevkivile kasutada kuni 50% ulatuses biokütuseid, 

mis aitab alandada jaama heitmed tänapäevase 

gaasijaama tasemele. Auvere elektrijaama 

maksimaalne aastane netotoodang on ligikaudu 

2,2 TWh. Ehituse toetuseks andis Euroopa Komisjon 

Eesti riigile loa eraldada Eesti Energiale 

17,7 mln tonni tasuta CO2 kvooti aastateks 2013–

2020. Sellest 5 mln tonni heitmekvoote saadi kätte 

2014. aasta aprillis, 4,3 mln tonni 2015. aasta aprillis 

ja 3,6 mln tonni 2016. aasta aprillis. 

2016. aasta II kvartalis jõudis peatöövõtja selgusele, 

et olemasolev elektrifilter ei suuda tagada 

tuhaheitmete vastavust energiaploki töötamise 

kõikidel režiimidel ja seetõttu otsustati lisaks 

elektrifiltrile paigaldada uus kottfilter.  

2016. aasta III kvartalis tegeles peatöövõtja põhiliselt 

uue kottfiltri projekteerimistöödega. Uue kottfiltri 

paigaldamise ehitustööde tõttu lükkub edasi 

elektrijaama vastuvõtmine lepingupartnerilt. Auvere 

elektrijaam töötab kottfiltri ehitamise perioodil 

erinevatel režiimidel ja koormustega, mille juures 

heitmed vastavad nõuetele.  

Projekti eelarve on 638 mln eurot (koos kütuse 

etteandesüsteemiga), millest 2016. aasta III kvartali 

lõpuks oli investeeritud 567 mln eurot (89%). 
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Võrguteenuse kvaliteedi parandamine 

Võrguteenuse järjepidevuse ning kvaliteedi ja 

efektiivsuse parandamiseks investeeriti 2016. aasta 

III kvartalis 21,7 mln eurot, eelmise aasta III kvartalis 

23,3 mln eurot. 2016. aasta III kvartalis ehitati 45 

alajaama ja 553 kilomeetrit ilmastikukindlat õhu- ja 

kaabelliini (135 alajaama ja 185 kilomeetrit liini 2015. 

aastal III kvartalis).    

Aastatel 2013–2016 paigaldab Elektrilevi kõigile 

tarbimiskohtadele üle Eesti kaugloetavad arvestid. 

Seadusest tulenevalt tuleb viia klientide tarbitud 

elektrienergia arvestus kauglugemisele, sellega 

vabastatakse tarbijad näiduteatamise kohustusest. 

Tulevikus on võimalik kasutada kauglugemise 

süsteemi võrgukvaliteedi määramiseks ja koormuste 

täpsemaks iseloomustamiseks.  

2016. aasta III kvartalis paigaldati klientidele 

kauglugemise projekti raames 20 tuhat kaugloetavat 

arvestit ja kauglugemisele viidi üle 46 tuhat arvestit. 

Kvartali lõpuks oli kauglugemise projekti raames 

paigaldatud 592 tuhat uut tunnipõhist arvestit ja 

kauglugemisele üle viidud 100% nendest arvestitest. 

Kauglugemise võimekusega arvestid moodustasid 

93% kõikidest Elektrilevi arvestitest. 

Kamberlaava tehnoloogia kasutuselevõtt 

Eesti Energia võtab Estonia kaevanduses kasutusele 

kamberlaava tehnoloogia, mille puhul on põlevkivi 

kaevandamiskulud madalamad kui senisel kamber-

kaevandamise meetodil, sest läbindamise mahud on 

väiksemad. Meetod on sarnane tavapärasele 

kamberkaevandamisele, kus maapind püsib 

tervikutel, kuid töö toimub pikas, kuni 700-meetrises 

tööfrondis tavapärase 200 meetri asemel. Projekti 

ettevalmistused algasid 2014. aastal. 

Kamberlaava projekt on töödega eelarvelises 

graafikus, III kvartalis saabusid projektiga seotud 

kaks tuulutuse ventilaatorit ja kaks allmaa eriveokit. 

Projektiga seotud tööd on plaanis lõpetada 2016. 

aastal, esimene toodang kamberlaavast anti 2016. 

aasta jaanuaris. Täisvõimsus saavutatakse 2017. 

aasta alguseks, mil aastaseks lisatoodanguks 

kujuneb ligi 0,8 mln tonni põlevkivi. Projekti eelarve 

on 21 mln eurot, millest 2016. aasta III kvartali lõpuks 

oli investeeritud 19,4 mln eurot (92%). 

Rahvusvahelised projektid 

Jordaania elektri- ja õlitootmise arendusprojektidest 

kuulub Eesti Energiale 65%. Projektide partnerid on 

30% osalusega Malaisia päritolu YTL Power 

International Berhad ning 5% osalusega Jordaania 

partner Near East Investment.    

Finantseerimislepingud summas 1,623 mld USD 

(ligikaudu 1,461 mld EUR) allkirjastati Hiina 

pankadega jaanuaris, laenugarantii kinnitusprotse-

duuridega seonduvad lepingumuudatused augustis. 

Laenule antava garantii peab täiendavalt heaks 

kiitma Hiina rahandusministeerium. Arendustegevuse 

peamine fookus 2016. aasta III kvartalis oli 

elektriprojekti finantseerimislepingutest tulenevate 

eeltingimuste täitmine. Täiendavalt on projekti 

finantseerimise edukaks lõpuleviimiseks vajalik 

saada teatud load ja sõlmida lepingud. III kvartalis 

allkirjastati põlevkivitarneleping, elektrijaama 

käitamis- ja hooldusleping, kaevanduse 

avamisleping. 

Jordaaniasse planeeritud esimese põlevkivielektri-

jaama netovõimsus on 470 MW ning selle valmimine 

on kavandatud hiljemalt 2020. aastasse.    

Kontsernil on plaanis 2016. aastal viia lõpule osaluse 

müük Jordaania elektriprojektis.    

Õliprojekti eelarenduse arendusplaan vaadatakse 

detailsemalt läbi elektriprojekti finantseerimis-

tegevuse lõpetamisel. 

Eesti Energia Ameerika õlitootmise eelarenduses 

Utah’ osariigis jätkus III kvartali jooksul vajalike 

keskkonnalubade taotlemise protsess. Lisaks saadi 

projekti varudele uus sõltumatu konsultandi hinnang, 

mille kohaselt on kaevandamisväärse varu suuruseks 

514 mln bbl ning lisaks on 2,6 mld bbl geoloogilise 

uuringu alusel tuvastatud varu (kogused on 

väljendatud lõpptoote ehk põlevkiviõli ühikutes).    
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Finantseerimine 

Eesti Energia peamised võõrkapitali allikad on 

rahvusvaheline võlakirjaturg ja investeerimislaenud 

Euroopa Investeerimispangalt (EIB). Neid täiendavad 

likviidsuslaenu- ja garantiilimiidid regionaalsetelt 

pankadelt. 

Kontserni võlakohustuste maht ulatus 2016. aasta 

III kvartali lõpus nominaalväärtuses 

1 004,8 mln euroni (1 017,8 mln eurot II kvartali 

lõpuga). Korrigeeritud soetusmaksumuses oli 

võlakohustuste maht 943,6 mln eurot (954,8 mln II 

kvartali lõpus). Pikaajaliste võlakohustuste hulka 

kuulusid 2016. aasta III kvartali lõpu seisuga Londoni 

börsil noteeritud eurovõlakirjad nominaalväärtuses 

758,3 mln eurot ning  EIB-lt saadud laenud nominaal-

väärtuses 246,5 mln eurot. Kvartali jooksul maksti 

kokkulepitud graafiku alusel EIB-le tagasi laenusid 

summas 13,0 mln eurot. Muid muutusi 

võlakohustuste osas kvartali jooksul ei toimunud. 

 

Kontserni likviidsete varade saldo oli 2016. aasta 

III kvartali lõpus 205,1 mln eurot. Lisaks oli kontsernil 

2016. aasta III kvartali lõpus 220 mln euro ulatuses 

väljavõtmata laenusid, sh kahe regionaalse pangaga 

(SEB ja OP Corporate Bank) sõlmitud kahepoolsed 

likviidsuslaenulepingud kokku mahus 150 mln eurot, 

tähtajaga 2020. aasta juulis, ning EIBga sõlmitud 

pikaajaline laenuleping summas 70 mln eurot. 2016. 

aasta III kvartalis lepiti kokku laenu väljavõtmise 

tähtaja pikendamine aasta võrra kuni 2017. aasta 

oktoobrini. 

Eesti Energia võlakohustuste kaalutud keskmine 

intressimäär oli 2016. aasta III kvartali lõpu seisuga 

2,64% (II kvartali lõpus  2,93%). Kontsern on suures 

osas lukustanud riski, mis tuleneb intressi baasmäära 

muutustest (95% võlakohustuste puhul on baas-

intressimäär lukustatud võlakohustuse tähtajani ja 

5% võlakohustustest on ujuva intressiga). Kõik 

võlakohustused on nomineeritud eurodes. 

 

Kontserni krediidireitingud olid 2016. aasta III kvartali 

lõpu seisuga tasemel BBB (Standard & Poor’s, 

väljavaade negatiivne) ja Baa3 (Moody’s, väljavaade 

stabiilne).    

Kontserni netovõlg oli 2016. aasta III kvartali lõpus 

738,5 mln eurot (-26,8 mln eurot võrreldes 

2016. aasta II kvartali lõpuga). Netovõla ja EBITDA 

suhtarv oli 2016. aasta III kvartali lõpus tasemel 3,5 

(II kvartali lõpus tasemel 3,4), aasta lõpuks suhtarv 

tõenäoliselt langeb. Eesti Energia finantspoliitika 

eesmärgiks on mitte ületada netovõla ja EBITDA 

suhtarvu taset 3,5. Laenulepingutega on Eesti 

Energia võtnud kohustuse mitte ületada teatud 

finantssuhtarvude piirmäärasid. 2016. aasta III 

kvartali lõpus olid kontserni finantsnäitajad piir-

määradega kooskõlas. 

Netovõlg/EBITDA suhtarv ja finantsvõimendus 
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2016. aasta väljavaade 

Võrreldes 2015. aasta aastaaruandes toodud 

prognoosiga, ei ole kontserni 2016. aasta väljavaade 

muutunud. Võrreldes 2015. aastaga, 2016. aasta 

müügitulud prognoosi kohaselt mõnevõrra langevad, 

EBITDA ja investeeringud langevad*.  

Suurimat mõju kontserni tulemustele avaldavad 

jätkuvalt 2015. aastaga võrreldes väiksemad 

tuletistehingute tulud. Negatiivset mõju aitab 

mõnevõrra tasakaalustada keskkonnatasude määra 

sidumine lõpptoote hinnaga, mille tõttu elektrienergia 

toodang 2016. aasta II pooles kokkuvõttes 

tõenäoliselt suureneb. 

Vastavalt Eesti Energia omaniku suunisele ei ole 

prognoosis planeeritud maksta 2015. aasta eest 

dividende ega dividendidega seotud tulumaksu. 

 

 

Riskimaandamistehingud 

Kontserni tulud elektri ja vedelkütuste müügist 

sõltuvad maailmaturu  hindadest. Peamist mõju 

kontserni majandustulemustele avaldavad elektri hind 

Nord Pooli kauplemissüsteemis ja põlevkiviõli 

referentstooteks oleva 1% väävlisisaldusega kütteõli 

hind maailmaturul.   

Kontsern on 2016. aasta IV kvartalisse ette müünud 

1,8 TWh elektrienergiat (sh jaeturul ette müüdud 

elektrienergia) keskmise hinnaga 35,3 €/MWh. 

Vedelkütuseid on ette müüdud 33 tuhat tonni 

keskmise hinnaga 358 €/t. 2017. aastasse on 

elektrienergiat ette müüdud 2,6 TWh keskmise 

hinnaga 34,4 €/MWh (II kvartali vahearuande seisuga 

oli 2017. aastasse ette müüdud 1,8 TWh 

elektrienergiat). Vedelkütuseid on ette müüdud 191 

tuhat tonni keskmise hinnaga 228 €/t (II kvartali 

vahearuande seisuga ei olnud 2017. aastasse 

vedelkütuseid ette müüdud).  

2016. aastaks kokku on kontserni CO2 heitme-

kvootide positsioon  12,8 mln tonni keskmise hinnaga 

5,9 €/t (sealhulgas tulevikutehingud, investeerimis-

toetusega seotud tasuta kvoodid ja eelmiste 

perioodide jääk).  2017. aastaks on CO2 positsioon 

3,8 mln tonni keskmise hinnaga 0,8 €/t, koosnedes 

peamiselt investeerimistoetusega seotud tasuta 

heitmekvootidest. 
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Lühendatud konsolideeritud kasumi- ja koondkasumiaruanne 

KONSOLIDEERITUD KASUMIARUANNE 
 

            

miljonites eurodes Lisa 3kv 2016 3kv 2015 9k 2016 9k 2015 12k 2016/15 12k 2015/14 

Müügitulu 3 170,6 171,0 516,3 571,8 721,3 823,6 

Muud äritulud 
 

5,0 4,3 
          

13,5  
14,7 

                
15,0  

26,4 

Sihtfinantseerimine 
 

            
0,1  

            
0,1  

            
0,3  

0,2 
                  

0,4  
0,4 

  
 

            

Valmis- ja lõpetamata toodangu varude jääkide 
muutus  

-8,4 9,0 -14,0 25,0 -11,0 13,7 

Kaubad, toore, materjal ja teenused 
 

-67,1 -69,6 -207,2 -236,1 -297,8 -337,7 

Tööjõukulud 
 

-31,2 -32,0 -93,5 -101,2 -131,9 -145,4 

Põhivara kulum ja väärtuse langus 
 

-35,7 -35,4 -107,4 -105,9 -210,0 -136,6 

Muud tegevuskulud 
 

-16,6 -15,5 -48,1 -50,3 -87,1 -69,9 

  
 

            

ÄRIKASUM 
 

16,7 31,9 59,9 118,2 -1,1 174,5 

Finantstulud 
 

              -    1,6 
            

0,2  
4,5 

                  
1,9  

5,8 

Finantskulud 
 

-4,0 -3,4 -12,9 -8,0 -15,4 -10,4 

Neto finantstulud (-kulud) 
 

-4,0 -1,8 -12,7 -3,5 -13,5 -4,6 

  
 

            

Kasum kapitaliosaluse meetodil investeeringutelt 
sidusettevõtjatesse  

            
0,6  

            
1,2  

            
0,8  

            
1,2  

2,1 -1,2 

  
 

            

KASUM ENNE TULUMAKSUSTAMIST 
 

13,3 31,3 48,0 115,9 -12,5 168,7 

TULUMAKSUKULU 
 

            -                  -                  -      -23,1 8,1 -18,0 

  
 

            

ARUANDEPERIOODI KASUM 
 

13,3 31,3 48,0 92,8 -4,4 150,7 

sh emaettevõtja omaniku osa kasumist 
 

13,5 31,4 48,0 93,2 -4,8 151,2 

mittekontrolliva osaluse osa kasumist/kahjumist 
 

-0,2 -0,1             -      -0,4 0,4 -0,5 

  
 

            

Tava puhaskasum aktsia kohta (eurodes) 9 0,02 0,05 0,08 0,15 -0,01 0,24 

Lahustunud puhaskasum aktsia kohta (eurodes) 9 0,02 0,05 0,08 0,15 -0,01 0,24 

 

KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE             

miljonites eurodes 3kv 2016 3kv 2015 9k 2016 9k 2015 12k 2016/15 12k 2015/14 

ARUANDEPERIOODI KASUM 13,3 31,3 48,0 92,8 -4,4 150,7 

Muu koondkasum             

Kirjed, mida võib edaspidi ümber klassifitseerida 
kasumiaruandesse: 

            

Riskimaandamisinstrumentide ümberhindlus -8,5 4,2 -22,1 -22,0 -30,3 16,0 

Välismaiste tütarettevõtjate ümberarvestusel tekkinud 
valuutakursivahed 

-0,2 - -0,7 3,9 0,7 4,8 

Aruandeperioodi muu koondkasum -8,7 4,2 -22,8 -18,1 -29,6 20,8 

              

ARUANDEPERIOODI KOONDKASUM KOKKU 4,6 35,5 25,2 74,7 -34,0 171,5 

sh emaettevõtja omaniku osa kasumist 4,8 35,6 25,2 75,1 -34,4 172,0 

mittekontrolliva osaluse osa kasumist/kahjumist -0,2 -0,1 - -0,4 0,4 -0,5 
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Lühendatud konsolideeritud finantsseisundi aruanne 

miljonites eurodes Lisa 30.09.2016 30.09.2015 31.12.2015 

Põhivara 
 

      

Materiaalne põhivara 6 2 462,8 2 490,0 2 473,9 

Immateriaalne põhivara 
 

38,9 66,5 41,1 

Investeeringud sidusettevõtjatesse 
 

3,3 3,3 4,6 

Tuletisinstrumendid 7                         -      0,6                         -      

Pikaajalised nõuded 
 

37,0 41,1 32,9 

Kokku põhivara 
 

2 542,0 2 601,5 2 552,5 

     

Käibevara 
 

      

Varud 
 

66,8 69,8 71,9 

Kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikud 4 5,3 21,5 33,5 

Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 
 

118,0 77,3 99,8 

Tuletisinstrumendid 7 3,1 70,4 40,3 

Raha ekvivalentidena mittekajastatavad hoiused 
 

                        -      111,0                         -      

Raha ja raha ekvivalendid 
 

205,0 78,7 159,8 

Kokku käibevara 
 

398,2 428,7 405,3 

Kokku varad 3 2 940,2 3 030,2 2 957,8 

  
 

      

OMAKAPITAL 
 

      

Emaettevõtja omanikule kuuluv kapital ja reservid 
 

      

Aktsiakapital 8 621,6 621,6 621,6 

Ülekurss 
 

259,8 259,8 259,8 

Kohustuslik reservkapital 
 

62,1 62,1 62,1 

Riskimaandamise reserv 
 

-5,3 25,0 16,8 

Realiseerimata kursivahed 
 

10,3 9,6 11,0 

Jaotamata kasum 
 

647,5 619,1 599,5 

Kokku emaettevõtja omanikule kuuluv kapital ja reservid 
 

1 596,0 1 597,2 1 570,8 

Mittekontrolliv osalus 
 

1,7 0,7 1,1 

Kokku omakapital 
 

1 597,7 1 597,9 1 571,9 

  
 

      

KOHUSTUSED 
 

      

Pikaajalised kohustused 
 

      

Võlakohustused 10 924,3 906,7 932,5 

Muud võlad 
 

1,4 7,7 1,2 

Tuletisinstrumendid 7 
                        

1,8  
1,0                         -      

Tulevaste perioodide tulud 
 

178,4 167,8 171,4 

Eraldised 12 31,6 33,9 31,0 

Kokku pikaajalised kohustused 
 

1 137,5 1 117,1 1 136,1 

Lühiajalised kohustused 
 

      

Võlakohustused 10 19,3 19,3 19,3 

Võlad hankijatele ja muud võlad 
 

122,2 266,4 179,0 

Tuletisinstrumendid 7 14,5 3,7 11,8 

Eraldised 12 49,0 25,8 39,7 

Kokku lühiajalised kohustused 
 

205,0 315,2 249,8 

Kokku kohustused 
 

1 342,5 1 432,3 1 385,9 

Kokku kohustused ja omakapital 
 

2 940,2 3 030,2 2 957,8 
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Lühendatud konsolideeritud rahavoogude aruanne 

miljonites eurodes Lisa 3kv 2016 3kv 2015 9k 2016 9k 2015 12k 2016/15 12k 2015/14 

Rahavood äritegevusest 
 

            

Äritegevusest saadud raha 11 78,1 55,8 177,4 281,8 246,6 359,8 

Makstud intressid ja laenukulud 
 

-23,1 -30,2 -23,6 -30,6 -36,9 -62,9 

Saadud intressid 
 

            -    0,1 0,2 0,2 0,4 0,6 

Makstud tulumaks 
 

          -               -      -14,9             -      -14,9 -23,0 

Kokku rahavood äritegevusest 
 

55,0 25,7 139,1 251,4 195,2 274,5 

  
 

            

Rahavood investeerimisest 
 

            

Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara 
soetamisel  

-27,1 -39,4 -94,2 -174,9 -144,2 -249,6 

Laekunud liitumis- ja muud teenustasud 
 

4,2 3,7 11,6 9,6 16,1 13,0 

Laekunud materiaalse põhivara müügist  
 

          0,4           0,7  2,4 2,0 3,4 2,6 

Raha ekvivalentidena mittekajastatavate hoiuste 
netomuutus  

            -    8,0               -    -71,0 111,0 -6,0 

Piiratud kasutusega raha netomuutus 
 

-3,2          0,6  1,6 5,1 -2,8 0,7 

Antud laenud 14 -0,7            -    -3,4 -2,9 -3,4 -5,6 

Pikaajalistelt finantsinvesteeringutelt laekunud 
dividendid  

            -               -    2,0 1,9 2,0 1,9 

Laekunud sidusettevõtja osaluse müügist ja 
likvideerimisest  

          -               -                  -                  -      
                     

-      
10,5 

Kokku rahavood investeerimisest 
 

-26,4 -26,4 -80,0 -230,2 -17,9 -232,5 

  
 

            

Rahavood finantseerimisest 
 

            

Saadud pikaajalised laenud 
 

          -                 -                -                  -      30,4 
                     

-      

Tagasi makstud pangalaenud 
 

-13,0 -0,7 -13,7 -1,4 -19,3 -1,4 

Tagasi makstud muud laenud 
 

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

Tasutud tütarettevõtja vähemusosaluse soetamisel 
 

            -               -                  -    -1,2 
                       

-    
-1,2 

Makstud dividendid 
 

           -      -0,1             -      -62,0 -93,6 

Kokku rahavood finantseerimisest  
 

-13,1 -0,7 -13,9 -2,7 -51,0 -96,3 

  
 

            

Puhas rahavoog 
 

15,5 -1,4 45,2 18,5 126,3 -54,3 

  
 

            

Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi algul 
 

189,5 80,1 159,8 60,2 78,7 133,0 

Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi lõpul 
 

205,0 78,7 205,0 78,7 205,0 78,7 

Kokku raha ja raha ekvivalentide muutus  
 

15,5 -1,4 45,2 18,5 126,3 -54,3 
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Lühendatud konsolideeritud omakapitali muutuste aruanne 

miljonites eurodes 

 
Emaettevõtja omanikule kuuluv omakapital 

 Mitte-
kontrolliv 

osalus 
Kokku 

Aktsia-
kapital 

Üle-
kurss 

Kohus-
tuslik 

reserv-
kapital 

Muud 
reservid 

Jaota-
mata 

kasum 
Kokku 

Omakapital seisuga 31.12.2014 621,6 259,8 59,0 52,7 624,0 1 617,1 2,3 1 619,4 

  
        

Aruandeperioodi kasum - - - - 93,2 93,2 -0,4 92,8 

Aruandeperioodi muu koondkasum - - - -18,1 - -18,1 - -18,1 

Aruandeperioodi koondkasum kokku - - - -18,1 93,2 75,1 -0,4 74,7 

  
        

Tütarettevõtja vähemusosaluse omandamine - - - - - - -1,2 -1,2 

Väljakuulutatud dividendid - - - - -95,0 -95,0 - -95,0 

Jaotamata kasumi kandmine reservkapitali - - 3,1 - -3,1 - - - 

  
        

Kokku tehingud omanikega, mis on 
kajastatud otse omakapitalis 

- - 3,1 - -98,1 -95,0 -1,2 -96,2 

  
        

Omakapital seisuga 30.09.2015 621,6 259,8 62,1 34,6 619,1 1 597,2 0,7 1 597,9 

  
        

Omakapital seisuga 31.12.2015 621,6 259,8 62,1 27,8 599,5 1 570,8 1,1 1 571,9 

  
        

Aruandeperioodi kasum - - - - 48,0 48,0 - 48,0 

Aruandeperioodi muu koondkasum - - - -22,8 - -22,8 - -22,8 

Aruandeperioodi koondkasum kokku - - - -22,8 48,0 25,2 - 25,2 

  
        

Vähemusosa suurenemine seoses tütarettevõtja 
laenu konverteerimisega omakapitaliks 

- - - - - - 0,6 0,6 

  
        

Kokku tehingud omanikega, mis on 
kajastatud otse omakapitalis 

- - - - - - 0,6 0,6 

  
        

Omakapital seisuga 30.09.2016 621,6 259,8 62,1 5,0 647,5 1 596,0 1,7 1 597,7 

 

Aktsiakapitali kohta on täiendav informatsioon toodud lisas 8.   
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Lühendatud konsolideeritud vahearuande lisad 

1. Arvestus- ja aruandluspõhimõtted 

Käesolevad lühendatud konsolideeritud vahearuanded on 

koostatud kooskõlas rahvusvaheliste finantsaruandluse 

standarditega (IFRS) ja Rahvusvaheliste 

Finantsaruandlusstandardite Tõlgendamise Komitee 

(IFRIC) tõlgendustega, nagu nagu need on vastu võetud 

Euroopa Liidu poolt. Vahearuande koostamisel on 

kasutatud samu arvestusmeetodeid nagu 31.12.2015 

lõppenud majandusaasta aastaaruandes. Aruanne ei 

sisalda kogu informatsiooni, mis tuleb esitada täielikus 

raamatupidamise aastaaruandes, mistõttu tuleb seda 

lugeda koos 31. detsembril 2015 lõppenud majandusaasta 

auditeeritud konsolideeritud raamatupidamise 

aastaaruandega. 

Alates 1. jaanuarist 2016 kontsernile kohustuslikuks 

muutunud rahvusvaheliste finantsaruandluse standardite 

muudatused ja Rahvusvaheliste Finantsaruandlus-

standardite Tõlgendamise Komitee tõlgendused ei toonud 

kaasa muudatusi kontserni arvestuspõhimõtetes ega 

finantsaruandluses. 

Vahearuannete koostamine nõuab juhatuselt teatud 

otsuste tegemist, hinnangute ja eelduste kasutamist, mis 

mõjutavad arvestuspõhimõtete rakendamist ja aruandes 

esitatud varade ja kohustuste ning tulude ja kulude 

väärtusi. Tegelikud tulemused võivad erineda nendest 

hinnangutest. Olulised juhatuse poolt tehtud hinnangud 

kontserni arvestuspõhimõtete rakendamisel ja peamised 

ebakindluse allikad olid samad nagu 31. detsembri 2015 

kohta koostatud konsolideeritud finantsaruannetes. 

Juhatuse hinnangul kajastab Eesti Energia ASi ja tema 

tütarettevõtjate (kontsern) perioodi 1. jaanuar 2016 - 30. 

september 2016 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, õiglase väärtuse ja 

rahavoogude intressimäära riski ja hinnariski), krediidirisk 

ja likviidsusrisk. Lühendatud vahearuanne ei sisalda kogu 

informatsiooni kontserni finantsriskide juhtimise kohta, mille 

avalikustamine on nõutud raamatupidamise aasta-

aruandes, mistõttu tuleks vahearuannet lugeda koos 

kontserni majandusaasta aruandega seisuga 31. 

detsember 2015. Võrreldes eelmise majandusaasta lõpuga 

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). 

 

Alljärgnevates tabelites on toodud kontserni varad ja kohustused, mida kajastatakse õiglases väärtuses vastavalt õiglase 

väärtuse hierarhia tasemetele seisuga 30. september 2016 ja 31. detsember 2015: 

30. september 2016         

miljonites eurodes Tase 1 Tase 2 Tase 3 Kokku 

Varad         

Kauplemisderivatiivid (lisa 7) 0,2 0,2 - 0,4 

Rahavoogude riskimaandamisinstrumendid (lisa 7) -2,1 0,2 4,6 2,7 

Kokku finantsvarad -1,9 0,4 4,6 3,1 

Kohustused         

Kauplemisderivatiivid (lisa 7) 3,0 13,3 - 16,3 

Kokku finantskohustused 3,0 13,3 - 16,3 

 

31. detsember 2015         

miljonites eurodes Tase 1 Tase 2 Tase 3 Kokku 

Varad         

Kauplemisderivatiivid (lisa 7) - 1,8 - 1,8 

Rahavoogude riskimaandamisinstrumendid (lisa 7) 7,5 7,4 23,6 38,5 

Kokku finantsvarad 7,5 9,2 23,6 40,3 

Kohustused         

Kauplemisderivatiivid (lisa 7) 10,0 1,8 - 11,8 

Kokku finantskohustused 10,0 1,8 - 11,8 
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2. Finantsriskide juhtimine, järg 

2.2. Õiglane väärtus, järg 

Hindamistehnikad ja mõõtmisel kasutatavad sisendid 

tasemel 1 

Aktiivsetel turgudel kaubeldavate finantsinstrumentide 

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 

Nasdaq OMX-is kliiritud elektri 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 

riskimaandamisinstrumentide väärtuste leidmisel 

kasutatakse Nasdaq OMX, ICE, 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. 

Hindamistehnikad ja mõõtmisel kasutatavad sisendid 

tasemel 3 

Kõik 3. taseme finantsinstrumendid on optsioonid. 

Optsioonide õiglane väärtus on leitud Turnbull-Wakemani 

aasia tüüpi optsioonide hindamise analüütilise lahendiga, 

mille sisenditena kasutatakse futuuride hinda, täitmishinda, 

alusvara volatiilsuse määra, riskivaba intressimäära, 

kehtivuse lõpuni jäänud ajaperioodi, keskmise arvutamise 

alguseni jäänud ajaperioodi ja eelnevalt realiseerunud 

keskmist futuuride hinda keskmise arvestamise perioodil. 

 

Alljärgnevas tabelis on esitatud muutused tasemele 3 klassifitseeritud finantsinstrumentide osas perioodil 1. jaanuar – 30. 

september 2016:  

miljonites eurodes 
Rahavoogude 

riskimaandamis-
instrumendid 

Kokku 

Algsaldo 1. jaanuar 2016 23,6 23,6 

Kasumiaruandes kajastatud kasumid (+) / kahjumid (-) 4,1 4,1 

Riskimaandamise reservis kajastatud kasumid (+) / kahjumid (-) -7,6 -7,6 

Laekumised (-) / tasumised (+) realiseerunud tehingutest -15,5 -15,5 

Lõppsaldo 30. september 2016 4,6 4,6 

Kokku perioodi kohta arvestatud kasumid (+) / kahjumid (-) aruandeperioodi lõpu seisuga 
olemasolevatelt varadelt, mis on kajastatud kasumiaruandes muude ärituludena või 
muude tegevuskuludena  

0,6 0,6 

Kasumiaruandes kajastatud realiseerumata kasumi (+) / kahjumi (-) muutus 
aruandeperioodi lõpu seisuga olemasolevatelt varadelt aruandeperioodil 

-0,1 -0,1 
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2. Finantsriskide juhtimine, järg  

2.3. Korrigeeritud soetusmaksumuses kajastatavate finantsvarade ja -kohustuste õiglane väärtus  

Võlakirjade ja pangalaenude õiglane väärtus:  

miljonites eurodes 30.09.2016 31.12.2015 

Võlakirjade nominaalväärtus  758,3 758,3 

Võlakirjade turuväärtus noteeritud müügihinna alusel  826,8 789,7 

      

Fikseeritud intressimääraga pangalaenude nominaalväärtus 198,1 210,4 

Fikseeritud intressimääraga pangalaenude õiglane väärtus 204,5 223,1 

      

Ujuva intressimääraga pangalaenude nominaalväärtus 48,4 49,8 

Ujuva intressimääraga pangalaenude õiglane väärtus  48,4 49,8 

 

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. 

Juhtkonna hinnangul ei erine ujuva intressimääraga laenude õiglane väärtus aruandeperioodi ega võrreldava perioodi lõpu 

seisuga nende bilansilisest väärtusest, kuna riskimarginaalid ei ole muutunud.  

Muud finantsvarad ja -kohustused, mille õiglane väärtus on ligilähedane nende bilansilisele väärtusele: 

 Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 

 Raha ekvivalentidena mittekajastatavad hoiused 

 Raha ja raha ekvivalendid 

 Võlad hankijatele ja muud võlad 
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3. Segmendiaruandlus 

Juhatus kasutab kontserni majandustulemuste 

hindamiseks ja juhtimisotsuste tegemiseks tootepõhist 

raporteerimist. 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": 

1) elektrienergia (nii taastuvatest kui ka mittetaastuvatest 

allikatest elektrienergia tootmine ja müük ning 

energiakaubandus); 

2) võrguteenused (võrguteenuste müük reguleeritud turul 

ja Elektrilevi lisateenuste müük); 

3) vedelkütused (vedelkütuste tootmine ja müük); 

4) muud segmendid (sh soojuse tootmine ja müük, 

energeetikaseadmete ehitus ja sellega seotud 

teenused, vanametalli müük, kaevandustoodete müük, 

gaasienergia müük, muud tooted ja teenused). 

Muud segmendid sisaldavad kõrvaltooteid, mille osakaal 

üksikult nii kontserni müügitulust kui ka EBITDA-st on 

ebaoluline. Ükski nendest kõrvaltoodetest ei ületa 

kvantitatiivseid kriteeriume, mille puhul oleks nõutav nende 

kohta eraldi informatsiooni avalikustamine. 

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. 

Võrgutasude hinnad kuuluvad elektrituruseaduse kohaselt 

kooskõlastamisele 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).  

Samuti peavad vastavalt kaugkütteseadusele 

Konkurentsiametiga kooskõlastama müüdava soojuse 

piirhinna soojusettevõtjad, kes müüvad soojust tarbijatele 

või võrguettevõjale edasimüügiks tarbijatele või toodavad 

soojust elektri ja soojuse koostootmise protsessis. 
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3. Segmendiaruandlus, järg 

Müügitulu 

Emaettevõtja juhatusele esitatavates aruannetes on kontserniväliste klientide müügitulu arvestamisel kasutatud samu arvestus-

põhimõtteid nagu konsolideeritud kasumiaruande koostamisel. 

KONTSERNIVÄLISTE KLIENTIDE MÜÜGITULU       

miljonites eurodes 3kv 2016 3kv 2015 
*
 9k 2016 9k 2015 

*
 

Elektrienergia 86,8  81,3 243,3  266,0 

Võrguteenused 54,9  53,8 183,0  176,3 

Vedelkütused 19,7  26,4 40,4  75,2 

Muud 9,1  9,4 49,6  54,3 

Kokku 170,6 171,0 516,3 571,8 

 

EBITDA         

miljonites eurodes 3kv 2016 3kv 2015 
*
 9k 2016 9k 2015 

*
 

Elektrienergia  24,5 31,6  68,8 100,1 

Võrguteenused  28,1 28,8  85,4 81,7 

Vedelkütused  1,6 9,3  -1,3 30,1 

Muud  -1,8 -2,4  14,4 12,3 

Kokku 52,4 67,3 167,2 224,1 

Põhivara kulum ja amortisatsioon  -35,7 -35,4  -107,4 -105,9 

Neto finantstulud (kulud)  -4,0 -1,8  -12,7 -3,5 

Kasum kapitaliosaluse meetodil investeeringutelt 
sidusettevõtjatesse 

 0,6 1,2  0,8 1,2 

Kasum enne tulumaksustamist 13,3 31,3 48,0 115,9 

 

VARAD       

miljonites eurodes 30.09.2016 30.09.2015 31.12.2015 

Elektrienergia 1 184,4 1 289,4 1 236,1 

Võrguteenused 1 025,7  960,2 968,8 

Vedelkütused 339,3  398,1 360,4 

Muud 390,9  382,5 392,5 

Kokku 2 940,2 3 030,2 2 957,8 

* Seoses metoodika täpsustamisega on võrdlusandmeid muudetud võrreldes 30. september 2015 vahearuandes avaldatud andmetega 
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4. Kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikud 

miljonites eurodes Kasvhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikud 

Algsaldo 1. jaanuar 2016 33,5 

Tagastatud riigile kasvuhoonegaaside emissiooni katteks (lisa 12) -28,2 

Lõppsaldo 30. september 2016 5,3 

 

 

 

5. 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. 

 

 

6. Materiaalne põhivara 

miljonites eurodes Maa Hooned Rajatised 
Masinad 

ja 
seadmed 

Muud 
Lõpetamata 

ehitus ja 
ettemaksed 

Kokku 

Materiaalne põhivara seisuga 31.12.2015               

Soetusmaksumus 43,6 256,6 953,5 2 024,9 5,9 610,0 3 894,5 

Kogunenud kulum  - -103,6 -385,0 -927,8 -4,2 - -1 420,6 

Jääkmaksumus  43,6 153,0 568,5 1 097,1 1,7 610,0 2 473,9 

Kokku materiaalne põhivara seisuga 31.12.2015 43,6 153,0 568,5 1 097,1 1,7 610,0 2 473,9 

Aruandeperioodil toimunud liikumised               

Investeeritud põhivara soetusse - - - 3,9 0,1 91,1 95,1 

Arvestatud kulum  - -4,6 -20,0 -78,4 -0,4 -0,2 -103,6 

Müüdud põhivara jääkväärtuses -0,3 -0,7 - -0,2 - -0,8 -2,0 

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

Ümberklassifitseerimine 0,2 0,8 27,8 79,3 0,1 -108,7 -0,5 

Kokku 9k 2016 perioodil toimunud liikumised -0,2 -4,5 7,8 4,6 -0,2 -18,6 -11,1 

Materiaalne põhivara seisuga 30.09.2016               

Soetusmaksumus 43,4 254,0 981,3 2 100,2 6,0 591,4 3 976,3 

Kogunenud kulum  - -105,5 -405,0 -998,5 -4,5 - -1 513,5 

Jääkmaksumus  43,4 148,5 576,3 1 101,7 1,5 591,4 2 462,8 

Kokku materiaalne põhivara seisuga 30.09.2016 43,4 148,5 576,3 1 101,7 1,5 591,4 2 462,8 

 

Seisuga 30. septermber 2016 oli kontsernil põhivara soetamiseks sõlmitud lepingutest tulenevaid kohustusi 85,3 miljoni euro 

eest (31. detsember 2015: 94,4 mln euro eest).  
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7. Tuletisinstrumendid 

miljonites eurodes 

30.09.2016 30.09.2015 

Varad Kohustused Varad Kohustused 

Elektrienergia ostu ja müügi forward- ja futuurlepingud - rahavoogude 
riskimaandamisinstrumendid 

-2,1 - 7,5 - 

Elektrienergia ostu ja müügi forward- ja futuurlepingud - 
kauplemisderivatiivid 

0,2 2,6 1,3 11,0 

Kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikute ostu ja müügi 
futuurlepingud ning lepingud fondidega - kauplemisderivatiivid 

- 11,5 0,1 0,8 

Vedelkütuste müügi  swap- ja optsioonilepingud - rahavoogude 
riskimaandamisinstrumendid 

4,8 - 31,0 - 

Vedelkütuste müügi  swap-, forward- ja optsioonilepingud - 
kauplemisderivatiivid 

0,2 2,2 0,4 - 

Kokku tuletisinstrumendid 3,1 16,3 40,3 11,8 

sealhulgas pikaajaline osa 
    

Vedelkütuste müügi  swap-, forward- ja optsioonilepingud - 
kauplemisderivatiivid 

- 1,8 - - 

Kokku pikaajaline osa  - 1,8 - - 

Kokku lühiajaline osa 3,1 14,5 40,3 11,8 

 

 

8. Aktsiakapital 

Seisuga 30. september 2016 oli Eesti Energia ASil registreeritud 621 645 750 aktsiat (31. detsember 2015: 621 645 750 

aktsiat). Aktsia nimiväärtus on 1 euro. 

 

 

9. Tava ja lahustunud puhaskasum aktsia kohta 

Tava puhaskasumi arvutamiseks aktsia kohta on emaettevõtja omaniku osa kasumist jagatud kaalutud keskmise emiteeritud 

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

puhaskasumiga. 

 
3kv 2016 3kv 2015 9k 2016 9k 2015 12k 2016/15 12k 2015/14 

Emaettevõtja omaniku osa kasumist (mln eurot) 13,5 31,4 48,0 93,2 -4,8 151,2 

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

Tava puhaskasum aktsia kohta (eurot) 0,02 0,05 0,08 0,15 -0,01 0,24 

Lahustunud puhaskasum aktsia kohta (eurot) 0,02 0,05 0,08 0,15 -0,01 0,24 
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10. Võlakohustuste nominaalväärtus ja korrigeeritud soetusmaksumus 

miljonites eurodes 

30.09.2016 31.12.2015 

Nominaal-
väärtus 

Korrigeeritud 
soetus-

maksumus 

Nominaal-
väärtus 

Korrigeeritud 
soetus-

maksumus 

Lühiajalised võlakohustused 
    

Pikaajaliste pangalaenude tagasimaksed järgmisel perioodil 19,3 19,3 19,3 19,3 

Kokku lühiajalised võlakohustused 19,3 19,3 19,3 19,3 

  
    

Pikaajalised võlakohustused 
    

Pangalaenud 227,2 227,0 240,9 240,6 

Emiteeritud võlakirjad 758,3 697,3 758,3 691,9 

Kokku pikaajalised võlakohustused 985,5 924,3 999,2 932,5 

Kokku võlakohustused 1 004,8 943,6 1 018,5 951,8 

Seisuga 30. september 2016 oli kontsernil väljavõtmata laenusid 220,0 mln euro eest (31. detsember 2015: 220,0 mln eurot), 

nende hulgas olid SEB ja OP Corporate pangaga sõlmitud muutuva intressimääraga kahepoolsed likviidsuslaenulepingud kokku 

mahus 150,0 mln eurot, tähtajaga viis aastat (2020. aasta juuli) ning EIBga sõlmitud pikaajaline laenuleping summas 70,0 mln 

eurot. 
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11. Äritegevusest saadud raha 

miljonites eurodes 3kv 2016 3kv 2015 9k 2016 9k 2015 12k 2016/15 12k 2015/14 

Kasum enne tulumaksustamist 13,3 31,3 48,0 115,9 -12,5 168,7 

Korrigeerimised             

Materiaalse põhivara kulum ja väärtuse langus  34,5 34,1 103,6 101,9 178,7 131,1 

Immateriaalse põhivara amortisatsioon ja väärtuse langus 1,2 1,3 3,8 4,0 31,3 5,5 

Tuludena kajastatud liitumis- ja muud teenustasud  -1,8 -1,7 -5,2 -4,8 -6,9 -6,4 

Kasum materiaalse põhivara müügist -0,3 -0,3 -0,5 -1,2 -0,9 -1,3 

Põhivara soetamiseks saadud sihtfinantseerimise 
amortisatsioon 

-0,1 -0,1 -0,3 -0,2 -0,4 -0,3 

Kasum/kahjum kapitaliosaluse meetodil investeeringutelt 
sidusettevõtjatesse  

-0,6 -1,2 -0,8 -1,2 -2,1 1,2 

Tasumata/laekumata kasum/kahjum tuletisinstrumentidelt -1,1 -8,9 19,6 -13,4 49,1 -28,7 

Kahjum ebatõenäoliselt laekuvatest laenunõuetest - - - - 11,0 - 

Kursikasum/-kahjum välisvaluutas antud laenudelt 0,2 0,1 0,8 -2,6 -0,4 -3,7 

Intressikulu võlakohustustelt  3,5 3,1 11,1 9,7 14,3 12,8 

Intressi- ja muud finantstulud - -1,7 -0,2 -4,6 -1,9 -5,8 

Korrigeeritud kasum enne maksustamist 48,8 56,0 179,9 203,5 259,3 273,1 

Äritegevusega seotud käibevarade netomuutus             

Äritegevusega seotud nõuete muutus -2,6 -2,8 17,3 34,8 -2,1 10,5 

Varude muutus 7,7 -9,4 5,1 -29,0 3,0 -16,6 

Muu äritegevusega seotud käibevarade netomuutus -4,3 0,7 -10,4 129,1 -21,1 94,4 

Kokku äritegevusega seotud käibevarade netomuutus 0,8 -11,5 12,0 134,9 -20,2 88,3 

Äritegevusega seotud kohustuste netomuutus             

Eraldiste muutus  15,1 6,4 9,0 -47,3 19,7 -29,3 

Võlgnevuse muutus hankijatele 4,4 -1,9 -7,9 -10,7 3,1 6,7 

Muu äritegevusega seotud kohustuste netomuutus 9,0 6,8 -15,6 1,4 -15,3 21,0 

Kokku äritegevusega seotud kohustuste netomuutus 28,5 11,3 -14,5 -56,6 7,5 -1,6 

Äritegevusest saadud raha 78,1 55,8 177,4 281,8 246,6 359,8 
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12. Eraldised 

Lõppjääk 30.09.2016 

miljonites eurodes 
Algjääk 

31.12.2015 

Moodustamine 
ja ümber-
hindamine 

Arvestatud 
intressikulu 

Kasutamine 

Lõppjääk 30.09.2016 

Lühiajaline 
eraldis 

Pikaajaline 
eraldis 

Keskkonnakaitselised eraldised 28,3 - 0,5 -1,3 4,5 23,0 

Mäetööde lõpetamise eraldised 0,7 - 0,1 - 0,1 0,7 

Töötajatega seotud eraldised 6,6 - - -1,6 0,6 4,4 

Varade demonteerimise kulude eraldis 3,3 - 0,2 - - 3,5 

Kasvuhoonegaaside emissiooni eraldis (lisa 4) 28,3 39,4 - -28,2 39,5 - 

Lepingutest tulenevate kohustuste eraldis 3,5 0,8 - - 4,3 - 

Kokku eraldised 70,7 40,2 0,8 -31,1 49,0 31,6 

 

 

13. Tütarettevõtja müük 

19. augustil 2016 viidi lõpule tehing, millega kontsern võõrandas 55%-lise osaluse Eesti Energia Tabasalu Koostootmisjaam 
OÜ-s. 

 

14. 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. 

 

TEHINGUD SIDUSETTEVÕTJATEGA     

miljonites eurodes 9k 2016 9k 2015 

Kaupade ja teenuste ost 12,1 16,3 

Tulu kaupade ja teenuste müügist 0,4 1,0 

Finantstulud - 4,2 

Antud laenud 3,4 2,9 

  

 

NÕUDED SIDUSETTEVÕTJATELE NING VÕLAD SIDUSETTEVÕTJATELE     

miljonites eurodes 30.09.2016 31.12.2015 

Nõuded 46,4 44,2 

sh pikaajalised laenunõuded 46,4 42,5 

Ebatõenäoliselt laekuvad laenunõuded sidusettevõtjatelt -10,7 -11,0 

Võlad 4,1 4,8 

sh pikaajalised võlad 1,0 1,1 

 

Juhatuse liikmetega teenistuslepingu ennetähtaegse lõpetamise korral on teenistuslepingutes ette nähtud kolme kuu hüvitise 

maksmine. Perioodil 1. jaanuar - 30. september 2016 moodustasid nõukogudele ja juhatustele arvestatud tasud kokku 1,6 

miljonit eurot. 
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Võrguteenuse ostul-müügil kasutatakse Konkurentsiameti poolt kinnitatud hindu. Ülejäänud tehingud toimuvad turuhinnas, selle 

puudumisel kasutatakse kokkuleppehindu. 

Kontsern müüb teistele riigi kontrolli või olulise mõju all olevatele üksustele elektrit, võrguteenust ja soojusenergiat tavapärase 

äritegevuse käigus. Kontsern on teinud aruandeperioodil ja võrreldaval perioodil olulises summas ostu- ja müügitehinguid 

Elering ASiga, mis on 100%-liselt riigile kuuluv äriühing. 

 

TEHINGUD ELERING AS-ga     

miljonites eurodes 9k 2016 9k 2015 

Kaupade ja teenuste ost 61,1 57,9 

Põhivara ost ja ettemaksed põhivara eest 0,2 0,4 

Tulu kaupade ja teenuste müügist (sh taastuvenergia toetus) 13,8 16,9 

Põhivara müük - 0,6 

 

NÕUDED ELERING AS-i VASTU NING KOHUSTUSED ELERING AS EES     

miljonites eurodes 30.09.2016 31.12.2015 

Nõuded 1,5 3,4 

Kohustused 11,6 18,4 
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Suhtarvude, terminite ja lühendite seletused 
1 MWh – megavatt-tund. Energiahulk, mille toodab (või tarbib) ühe 

tunni jooksul ühtlase 1 MW (megavatt) võimsusega töötav seade 

1 000 000 MWh = 1 000 GWh = 1 TWh 

Clean Dark Spread (CDS) – Eesti Energia põlevkivi ja CO2 kulu 

vaba marginaal. Elektri börsihinnast (NPS Eesti) on maha arvatud 

põlevkivi kulud ning CO2 kulud (arvestades CO2 detsembri futuuri 

hinda ning elektrienergia MWh tootmisel tekkivat CO2 kogust) 

CO2 heitmekvoot – tulenevalt Euroopa Liidu heitkogustega 

kauplemise süsteemist (ETS) annab üks heitmekvoot omanikule 

õiguse ühe tonni süsinikdioksiidi (CO2) emiteerimiseks. Kvootide 

hulk on piiratud, mistõttu kujuneb kvootidele rahaline väärtus 

EBITDA marginaal – ärikasum enne kulumit jagatud müügituluga 

Eesti Energia turuosa elektri jaeturul – Eesti Energia elektri 

müük lõpptarbijatele jagatud piirkonna elektritarbimisega (koos 

võrgukadudega) 

FFO – ingl k Funds From Operations. Äritegevuse rahavoog, v.a 

käibekapitali muutused 

Finantsvõimendus – netovõlg jagatud netovõla ja omakapitali 

summaga 

Hüdroressursside tase – suurim osa Põhjamaade elektrienergia 

toodangust põhineb hüdroenergial, mille tootmismaht sõltub 

hüdroreservuaaride veetasemetest 

Keevkihttehnoloogia (CFB) – keevkihtpõletuse tehnoloogia (ingl 

k circulating fluidised bed), kus toimub suuremate (põlemata) 

osakeste tagasitoide koldesse 

Likviidsus – likviidsete varade maht. Raha ja ekvivalentide, 

lühiajaliste finantsinvesteeringute ja üle 3-kuulise tähtajaga 

deposiitide summa 

Muutuvkasum – kasum pärast müügituludest muutuvkulude 

lahutamist 

Netovõlg – võlakohustused (amortiseeritult) miinus raha ja raha 

ekvivalendid, rahaturu fondiosakud ja intressivõlakirjad 

NP süsteemihind – Nord Pooli elektribörsi hind, mille arvutamise 

aluseks on kõik tehtud ostu ja müügi pakkumised, arvestamata 

sealjuures ülekandevõimsuste piiranguid 

Põhivarade tootlus – ingl k Return On Fixed Assets – ROFA. 

Jooksva 12 kuu ärikasum jagatud keskmise põhivarade mahuga, 

v.a lõpetamata ehitused (jaotatud tootele) 

RAB – ingl k Regulated Asset Base ehk reguleeritud varade maht 

ROIC – ingl k Return On Invested Capital ehk ärikasum jagatud 

keskmise investeeritud kapitaliga 

SAIDI – ingl k System Average Interruption Duration Index ehk 

süsteemi katkestuskestuse indeks. Kliendikatkestuste kogukestus 

minutites jagatud teenindatud klientide arvuga 

SAIFI – ingl k System Average Interruption Frequency Index ehk 

süsteemi katkestussageduse indeks. Kliendikatkestuste koguarv 

jagatud teenindavate klientide arvuga 

Tulevikutehingutega kaetud positsioon – tulevikus müüdava 

elektrienergia ja vedelkütuste ning ostetavate heitmekvootide 

keskmine hind ja sellele vastav kogus on eelnevalt fikseeritud 

Võrgukaod – tarbijateni jõudev elektrienergia kogus on mõnevõrra 

väiksem elektrijaamadest võrku antud kogusest, kuna 

ülekandmisel muundub osa elektrienergiast elektriliinides ja 

trafodes soojuseks. Väiksemal määral põhjustavad kadu ka 

elektrivargused ja ebatäpne mõõtmine. Võrguettevõte peab 

kaoenergia kompenseerima ning selleks on vaja osta igal tunnil 

vastav kogus elektrienergiat 

 

 

 


