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2009/10. majandusaasta kolme kuu olulisemad 
sündmused 
Eesti Energia ühendab oma tütarettevõtted ühise nim e alla 

Alates 8. maist koondas Eesti Energia eri nimede ja logodega tütarettevõtted ühtse Eesti Energia nime alla. 
Viimasel paaril aastal on Eesti Energia oluliselt muutnud oma senist tegutsemise ulatust ja praeguseks on 
elektrifirmast saanud tervikliku väärtusahelaga üks energialahenduste partner, mis tegutseb nii Eestis kui ka 
rahvusvahelistel turgudel.  

Koduturul jääb kontsern kasutama Eesti Energia nime, koondades tütarettevõtted uue visuaaliga Eesti Energia 
kaubamärgi alla. Rahvusvaheliselt hakkab ettevõte kasutama sama visuaalse identiteediga brändi Enefit. Ühtne 
visuaalne väljendus loob tugeva seose Eesti Energia rahvusvaheliste ja Eesti tegevuste vahel. 

Eesti Energia ja Euroopa Investeerimispank sõlmisid  150 miljoni euro suuruse laenulepingu 
25. mail sõlmis Eesti Energia laenulepingu Euroopa Investeerimispangaga (EIB) 2,3 mld krooni (150 mln euro) 

laenamiseks soodsatel tingimustel, tagastamistähtajaga viisteist aastat. Eesti Energia finantseerib laenukapitali 
abil kolmeaastast investeerimisprogrammi, mille eesmärgiks on Eesti elektrivõrkude moderniseerimine ja 
arendamine. Elektrivõrkudesse tehtavate investeeringute rahastamine toetab ka Euroopa Liidu ühist eesmärki 
sisemise energiavarustuse mitmekesistamiseks ja kindlustamiseks ning edendab Eesti Energia rolli Baltimaade 
elektriturul. 2008/09. majandusaastal investeeris Eesti Energia elektrivõrkudesse 2,2 miljardit krooni, mis oli 
ligikaudu 2/3 kontserni koguinvesteeringutest. 

Eesti Energia rajab uue põlevkivienergia kompleksi 
21. mail võttis Eesti Energia nõukogu vastu otsuse ehitada uuel, efektiivsemal tehnoloogial töötav 

põlevkiviõlitehas ja korraldada hange kuni kahe uue elektrit tootva põlevkiviploki rajamiseks.  
Rajatav õlitehas kasutab senisest keskkonnasõbralikumat, töökindlamat ja suurema ühikvõimsusega Enefit-

tehnoloogiat, mis on välja arendatud Eesti Energia ja rahvusvahelise insenerfirma Outotec koostöös. Tegu on 
efektiivseima kommertskasutuses oleva põlevkivist vedelkütuste tootmise tehnoloogiaga, mis on praegu 
kasutusel oleva tahke soojuskandja protsessi edasiarendus. Tehase ehitus algab käesoleval aastal ning seadme 
käivitamist alustatakse aastal 2011. Uue õlitehase maksumuseks on ligi 3 mld krooni. Eesseisvatel aastatel 
arendab Eesti Energia välja põlevkivi vedelkütuste tööstuse, kus toodetud vedelkütused on kuni kaks korda 
väärtuslikumad kui täna toodetav põlevkiviõli ning neid saaks tänaste kütusenormide kohaselt kasutada 
mootorikütusena.  

Elektri tootmise seisukohast on oluline kuni kahe uue keevkihttehnoloogial töötava põlevkiviploki hanke 
väljakuulutamine 2009. aastal. Kahe ploki planeeritav koguvõimusus on kuni 800 MW. Hankeprotsessi eduka 
kulgemise korral saaks esimese ploki ehitustöid alustada aasta pärast ning see valmiks 2015. aastal. 
Elektriplokkide maksumus selgub koos hanke tulemustega 2010. aasta lõpuks, kui tehakse lõplik 
investeerimisotsus. 

Eesti Energia avas Baltimaade võimsaima, Aulepa tuu lepargi 
16. juunil avati Läänemaal, Noarootsi vallas pidulikult Baltimaade võimsaim, Aulepa tuulepark. Tegemist on 

Eesti Energia esimese suurema investeeringuga taastuvenergia arendamisse. Aulepa tuulepargi valmimine 
toetab Eesti Energia tootmisstrateegiat, mille üks peamistest eesmärkidest on energiatootmise 
keskkonnasõbralikumaks muutmine.  

Vastvalminud tuulepargi võimsus on 39 megavatti (MW). Tuulepargis on 13 tuulikut, iga tuuliku elektritootmise 
võimsus on 3 MW. Aulepa tuulepargi aastane toodang on ca 100 gigavatt-tundi (GWh) ehk 1,3 protsenti elektri 
lõpptarbimisest Eestis. Nii palju elektrit vajab aastas umbes 35 000 Eesti peret. Projekti kogumaksumuseks oli 
ligi 900 miljonit krooni ja selle rahastamine toimus Eesti Energia omavahenditest. Ehitustööde peatöövõtjaks oli 
Soome tuulikutootja Winwind OY. 

Eesti Energia alustas Rohelise Energia müüki 
1. märtsil hakkas Eesti Energia pakkuma tariifipõhist Rohelist Energiat. Antud kaubamärgi all müüb Eesti 

Energia peamiselt enda ning teiste taastuvenergia ettevõtete toodetud elektrit, mis edastatakse klientideni sama 
elektrivõrgu kaudu. Rohelise Energia müügikoguste üle peetakse täpset arvestust ning garanteeritakse, et iga 
müüdud Rohelise Energia kilovatt-tund vastab toodetud taastuvenergia hulgale ja kõik inimesed ning ettevõtted, 
kes maksavad Rohelise Energia eest, tarbivad ainult taastuvenergiat. 

Roheline Energia on nelja kuuga kogunud üle kolmesaja kliendi ning elektri müügiks on sõlmitud selleks 
aastaks lepinguid mahus 17 GWh.  
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Eesti Energia Elektritööd AS hakkas tegema elektrit öid kodudes 
Alates 11. maist on võimalik Eesti Energiast tellida kodu või firma elektritöid pistikupesa paigaldusest kuni 

elektriprojekti nõudva tööni. Seni tegi Eesti Energia töid vaid oma elektrivõrgus kuni kliendi elektrikilbini.  

Eesti Energia alustas hoonete energiamärgise väljaa ndmist 
Alates 15. juunist saab Eesti Energiast tellida hoone energiamärgist. Energiamärgis on dokument, mis 

iseloomustab hoone energiavajadust ja sisaldab loetelu olulisematest meetmetest hoone energiatarbimise 
vähendamiseks. Energiamärgis on kohustuslik hoone või korteri müümisel ja rentimisel ning uusehitistel. 
2009. aasta sügisest plaanib Eesti Energia hakata pakkuma ka energiaauditit ja äriklientidele energiasäästu 
alast nõustamist. 

Estonia kaevanduses avati kaasaegne killustikukompl eks 
2. aprillil avati Eesti Energia Kaevandused Estonia kaevanduses kaasaegne killustikukompleks. Eesti Energia 

Kaevandused uus killustikukompleks toodab kõrgkvaliteetset killustikku, mis sobib teede ehituseks ja remondiks. 
Killustiku tootmisel kasutatakse põlevkivi kaevandamise jääke, mis annab olulise leevenduse tootmisjääkide 
ladustamise probleemile. Killustikukompleksi rajamist alustati 2007. aasta lõpus ning selle asukohaks valiti 
kaevanduse rikastusvabrik. Estonia kaevanduse killustikukompleksi planeeritud tootmisvõimsus on ligi 1 mln 
tonni kaubanduslikku killustikku aastas. 

Eesti Energia teeb elektriarvete tasumisel koostööd  pankade ja Eesti Postiga 
Alates 1. juulist saab elektriarve eest tasuda pangakanalite kaudu ja kõigis Eesti Posti postkontorites, kuna 

Eesti Energia lõpetas oma teenindusbüroodes sularaha ja kaardimaksete vastuvõtmise ning keskendub klientide 
nõustamisele. Maksete arv teenindusbüroodes on aasta-aastalt vähenenud ja täna kasutab seda makseviisi vaid 
alla 7% elektriarvete tasujatest. Edaspidi keskendutakse teenindusbüroodes klientide nõustamisele, lepingute 
sõlmimisele ning uute toodete nagu KÕU internet, Roheline Energia, Elektritööd pakkumisele. Eesti Energia 
planeerib maksete süsteemi ümberkorraldamisega säästa aastas ligi 10 mln krooni. 

Balti elektrijaamas peatati kolmeks suvekuuks elekt ri tootmine 
Tulenevalt püsikulude vähendamise vajadusest ja suvisest madalast elektritarbimisest ei tooda Balti 

elektrijaam vahemikus 15. mai kuni 29. juuli elektrit. Seiskamine võimaldab nii püsi- kui muutuvkuludes kokku 
hoida ligikaudu 10 mln krooni. 

Narva Elektrijaamade ühe tootmisüksuse plokkide seiskamisel väheneb oluliselt nõudlus põlevkivi järele ning 
seetõttu peatab samaks ajaks kaevandamise ka Eesti Energia Kaevandused Aidu karjäär.  

Eesti Energia lõpetas Balti elektrijaama teise tuha välja sulgemistööd 
1. juunil suleti Balti elektrijaama tuhaväli. Tuhavälja sulgemine on suuri investeeringuid nõudnud ulatuslik 

keskkonnaprojekt, mille maksumus oli kokku ligikaudu 110 mln krooni. Projekti rahastas 84% ulatuses Euroopa 
Liidu Ühtekuuluvusfond. 2009. aastal ehitatakse suletud tuhavälja ühes osas välja uus tööstusjäätmete prügila. 
Tulevikus plaanib Eesti Energia suletud tuhavälja alale rajada 17 tuulikuga tuulepargi. 

Maailma suurima tuulikutootja tarnijaauhind tuli Ee stisse 
Eesti Energia esindajad võtsid juuni alguses Taani tuulikutootjalt Vestas vastu aasta parima 

generaatorisõlmede tarnija auhinna – Supplier of the Year 2009. Auhinnasaaja valiti välja mitme tuhande 
Vestasele komponentide tarnija seast. Koostöö maailma suurima tuulikutootja Vestas ja Eesti Energia Ida-
Virumaal tegutseva tütarettevõtte Tehnoloogiatööstus vahel käivitus 2009. aasta alguses ning ettevõte toodab 
Vestasele erinevaid generaatorisõlmede ja nende tarneks vajalikke seadmeid ja detaile. 

Eesti Energia võttis kasutusele uue võrguhaldustark vara 
1. juunist võeti Eesti Energia Jaotusvõrgus kasutusele uus võrguhaldustarkvara, mille abil hakati juhtima 

elektrivõrkude haldamisega seotud tegevusi. Uue võrguhaldustarkvara abil hakkab Eesti Energia Jaotusvõrk 
jälgima ja hindama elektrivõrkude tehnilist seisukorda ja planeerima hooldustöid. Samuti aitab tarkvara tööde 
tellimisel ja vastuvõtmisel ning personali õiguste haldamisel. 

Eesti Energia ja TTÜ sõlmisid lepingu energeetikaõp pejõudude järelkasvu tagamiseks 
13. mail allkirjastasid Eesti Energia juhatuse esimees Sandor Liive, Tallinna Tehnikaülikooli rektor Peep Sürje 

ja TTÜ doktorant Paul Taklaja stipendiumilepingu. Lepingu eesmärgiks on tagada energeetikavaldkonna 
akadeemiline järelkasv. Stipendiumilepingus sätestatud kokkuleppe kohaselt asub energia- ja geotehnika 
doktorant Paul Taklaja peale õpingute lõppemist tööle õppejõuna Tallinna Tehnikaülikooli 
Energeetikateaduskonnas. 
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Elering lahutatakse Eesti Energiast 
26. juunil moodustas majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts komisjoni, mis hakkas tegelema 

Eleringi eraldamisega Eesti Energiast ning selle viimisega 100%-liselt Eesti riigi omandisse. Komisjon esitab 
Eleringi eraldamise viisi ja aja ning kava ministeeriumile hiljemalt 31. augustiks käesoleval aastal. Seejärel jätkab 
komisjon majandus- ja kommunikatsiooniministri nõustamist eraldamise elluviimiseks. Eleringi viimine riigi 
omandisse, millega tagatakse ettevõtte täielik sõltumatus, on üheks oluliseks eelduseks avatud elektrituru 
tekkimisel. 
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Peamised tegevusnäitajad 
 

 

1.4.2009- 1.4.2008-

30.6.2009 30.6.2008

Elektrienergia müük, sh GWh 1 972 2 027 -55 -2,7%

elektrienergia kodumaine müük GWh 1 490 1 618 -128 -7,9%

elektrienergia eksport GWh 482 409 74 18,0%

Soojusenergia müük GWh 161 276 -115 -41,8%

Põlevkivi kontserniväline müük tuh t 384 447 -64 -14,2%

Põlevkiviõli kontserniväline müük tuh t 41 47 -6 -12,3%

Kodumaised elektrivõrgu kaod, sh % 6,9% 6,5% 0,4pp 6,2%

jaotusvõrgu kaod % 3,8% 3,4% 0,4pp 11,8%

Töötajate keskmine arv in. 7 973 8 487 -514 -6,1%

Äritulud, sh mln kr 2 284 2 184 100 4,6%

müügitulu mln kr 2 181 2 141 41 1,9%

Ärikasum enne kulumit mln kr 891 634 257 40,6%

Ärikasum mln kr 451 228 223 97,9%

Puhaskasum mln kr 337 187 150 80,1%

Materiaalne põhivara mln kr 23 119 21 615 1 504 7,0%

Omakapital mln kr 17 879 15 556 2 323 14,9%

Netovõlg mln kr 3 111 2 726 385 14,1%

Investeeringud mln kr 752 888 -136 -15,3%

FFO mln kr 880 637 243 38,1%

Finantsvõimendus3 % 24,2% 25,1% -0,9%

ROIC2 % 9,0% 5,7% 3,3pp

EBITDA / intressikulud võlakohustustelt korda 14,1 9,8 4,3 

FFO2/ netovõlg1 % 104,7% 83,7% 21,0pp

FFO/ intressikulud kokku korda 12,7 8,6 4,1 

FFO/ investeeringud % 116,9% 71,7% 45,2pp

EBITDA marginaal % 39,0% 29,0% 10,0pp

Ärikasumi marginaal % 19,7% 10,4% 9,3pp
1 Bilansinumbrid on perioodilõpu seisuga
2 12 kuu jooksvad tulemused
3 Võlakohustused / (võlakohustused + omakapital)

FFO - äritegevuse rahavoog, v.a.käibekapitali muutused

Muutus
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Ärivaldkondade ülevaade 
Kütused  

Ärivaldkonna finantsandmed.  Kütuste valdkonna tulemusi mõjutas ühelt poolt põlevkivi müügitulu 
suurenemine (+3,6% võrreldes eelmise majandusaasta esimese kvartaliga) ning põlevkiviõli (-13,7%), muude 
toodete ja kaupade (-39,5%) ning teenuste (-27,2%) müügitulu vähenemine. Tulude vähenemist tasakaalustas 
aga suurima kuluartikli, tööjõukulude, ning transpordi ja töövahenditega seotud kulude vähenemine vastavalt 
25,9% ja 31,3%. 

 
 3 kuud Muutus 
(mln kr) 09/10 08/09 (mln kr) % 
Müügitulu 676 737 -61 -8,3% 
Ärikasum 62 64 -2 -3,1% 
FFO 128 51 77 151,0% 
Investeeringud 50 102 -52 -51,0% 
EVA (12 kuud) -9 144 -153 -106,3% 
Töötajate arv (in.) 4 234 4 438 -204 -4,6% 

 
Valdkonna põlevkivi  müügitulu moodustas esimeses kvartalis 421 mln krooni, mis on 3,6% (15 mln krooni) 

rohkem kui eelmise aasta esimeses kvartalis. Alates 2008/09. majandusaasta algusest on kontsernisisese ja -
välise põlevkivi müügi kasv naturaalühikutes püsinud negatiivsena tulenevalt Narva Elektrijaamade väiksemast 
toodangust. Antud trend jätkus ka käesoleva majandusaasta esimeses kvartalis kui müük naturaalühikutes 
vähenes 6,5% (0,2 mln tonni) võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 2,8 mln tonnini. Müügitulusid on 
positiivselt mõjutanud alates 2008. aasta 1. oktoobrist kehtima hakanud uus Konkurentsiametiga kooskõlastatud 
põlevkivi müügihind, 165,1 krooni tonnist, mis on 11,8% kõrgem 2008. aasta 1. aprillist kehtinud hinnast 
147,69 krooni tonnist. 

 

Põlevkivi kontserniväline ja -sisene müük
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Valdkonna müügitulu põlevkiviõli  müügist vähenes 

esimeses kvartalis 13,7% (27 mln krooni) võrreldes 
eelmise aasta sama perioodiga. Kontserniväline müük 
naturaalühikutes kahanes 5,7 tuh. tonni võrra (-12,3%) 
ning ulatus 40,8 tuh. tonnini. Võrreldes eelmise 
majandusaasta esimese kolme kuuga oli põlevkiviõli 
keskmine müügihind 2,9% väiksem. Müügihind on 
madalam seoses kütteõlide maailmaturuhinnaga, mis 
järgivad nafta maailmaturuhinda. Positiivselt on 
müügihinda mõjutanud aga hinnariski maandamiseks 
sõlmitud tuletistehingud. 

Ehkki energeetikaseadmete eksport suurenes 
(+46,3%), mõjutas muude toodete ja kaupade  müügitulusid muude kaupade ekspordi (-182,5%) ning muu 
toodangu (-131,8%) müügitulu vähenemine. Kokku ulatus kolme kuu müügitulu 60 mln kroonini. 

Ärivaldkonna investeeringuteks  kujunes esimeses kvartalis 50 mln krooni, mis on 50,6% (52 mln krooni) 
vähem võrreldes eelmise majandusaasta esimese kolme kuuga. EE Kaevandused investeeringud olid 27 mln 
krooni, millest suurem osa suunati Narva karjääri olemasolevate seadmete rekonstrueerimisse. EE Õlitööstuse 
investeeringutest, 24 mln krooni, oli suurem osa seotud uute Enefit-seadmete hanke ettevalmistusega.   
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Elektri- ja soojusenergia tootmine 

Ärivaldkonna finantsandmed.  Valdkonna kolme kuu müügitulu kasv võrreldes eelmise aasta esimese kolme 
kuuga tugines elektrienergia müügitulude ligikaudu 19%-lisele kasvule. Ehkki Põhjamaade elektrienergiabörsi 
Nord Pool hinnad oli kvartalis madalal tasemel, kompenseeris selle müük Lätti. Soojusenergia müügitulude 
vähenemise (-29,5%) tingis müügimahu oluline vähenemine (-41,8%), mis tulenes Eesti Energiale mittekuuluva 
tootja müügist Tallinna soojusturule (Väo Elektrijaam). Peamiseks muutuseks kolme kuu ärikuludes oli ostetud 
elektri kulu ja keskkonnakaitseliste maksude suurenemine vastavalt 33,1% ja 33,0%, samal ajal vähenesid 
tehnoloogilise kütuse kulud (-7,7%) seoses Iru Elektrijaama lühema tööajaga, püsikulude kokkuhoiu raames aga 
seadmete ja rajatiste remondi ning hoolduskulud (-14,6%) ja tööjõukulud (-2,0%). 

 
 3 kuud Muutus 
(mln kr) 09/10 08/09 (mln kr) % 
Müügitulu 1 320 1 184 136 11,5% 
Ärikasum 222 55 167 303,6% 
FFO 352 177 175 98,9% 
Investeeringud 360 121 239 197,5% 
EVA (12 kuud) 231 -534 765 -143,3% 
Töötajate arv (in.) 1 722 1 910 -189 -9,9% 
 
Valdkonna elektrienergia netotoodang  oli esimeses kvartalis 1 548 GWh, vähenedes eelmise aasta esimese 

kolme kuuga võrreldes 174 GWh (-10,1%). Eelkõige oli vähenemise põhjuseks madalam tootmine Narva 
Elektrijaamades (-151 GWh), mida mõjutab ka Balti elektrijaama seiskamine perioodil 15. mai – 29. juuli. Kuna 
suvel on elektrienergia tarbimine madal, võimaldab jaama seiskamine oluliselt kokku hoida nii püsi- kui ka 
muutuvkulusid. Samuti ei tootnud elektrienergiat Iru Elektrijaam, mis vähendas netotoodangut esimeses kvartalis 
32 GWh. Samas on alates majandusaasta algusest lisanud kontserni tootmisportfelli Aulepa Tuulepark, tootes 
esimeses kvartalis 10 GWh elektrienergiat ning oluliselt suurendades kontserni taastuvatest energiaallikates 
toodetava elektrienergia osakaalu. 
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Valdkonna elektrienergia eksport  oli esimese kvartalis 433 GWh, mis on eelmise aasta esimese kvartaliga 
võrreldes 52 GWh (13,8%) rohkem. Madalam hind Põhjamaade elektrienergiabörsil Nord Pool on vähendanud 
müüki Soome (-152 GWh), mida on aga kompenseerinud suurem müük Lätti (+182 GWh). Keskmine müügihind 
kasvas 8,0% võrreldes eelmise majandusaasta esimese kvartaliga. 

Soojusenergia  kontserniväline müük moodustas 
esimeses kvartalis 161 GWh, vähenedes 115 GWh       
(-41,8%) võrreldes eelneva majandusaasta esimese 
kvartaliga. Peamiseks müügilanguse põhjuseks on Iru 
Elektrijaama müügi vähenemine 104 GWh. Mõningal 
määral mõjutas müüki ka 0,4 kraadi võrra külmem 
välistemperatuur võrreldes eelmise aasta esimese 
kvartaliga. Hoolimata 18,0% kõrgemast müügihinnast, 
vähenes kontserni soojusenergia müügitulu 31,3% 
võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. 

Ärivaldkonna investeeringuteks  kujunes esimeses 
kvartalis 360 mln krooni, mis on 198,5% (239 mln krooni) rohkem võrreldes eelmise majandusaasta esimese 
kolme kuuga. Aulepa Tuuleparki investeeriti 155 mln krooni (+122 mln krooni) ning Narva Elektrijaamadesse 
150 mln krooni (+82 mln krooni), millest suurem osa oli seotud väävlipuhastusseadmete paigaldamisega. 

Soojusenergia netotoodang
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Jaeäri  

Ärivaldkonna finantsandmed.  Valdkonna müügitulu kasvu mõjutas kahe suurema tuluartikli, elektrienergia 
ning võrgutasude, müügitulude kasv vastavalt 21,3% ja 5,3%. Püsikulusid on märkimisväärselt vähendanud 
seadmete ja rajatiste remondikulude vähenemine (-58,1%), eelkõige EE Jaotusvõrgus. Samuti on madalamad 
transpordi ja töövahenditega seotud kulud (-40,2%) ning tööjõukulud (-11,3%). 

 3 kuud Muutus 
(mln kr) 09/10 08/09 (mln kr) % 
Müügitulu 1 551 1 400 151 10,8% 
Ärikasum 183 128 55 43,0% 
FFO 230 179 51 28,5% 
Investeeringud 258 410 -152 -37,1% 
EVA (12 kuud) -126 -6 -120 2000,0% 
Töötajate arv (in.) 1 658 1 824 -166 -9,1% 

Kodumaine kontserniväline elektrienergia müük  oli esimeses kvartalis 1 490 GWh, mis on 128 GWh (-7,9%) 
vähem võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Müük äriklientidele moodustas 929 GWh (-137 GWh, -12,8%), 
koduklientidele 393 GWh (+18 GWh, +4,8%) ning võrguettevõtjatele 168 GWh (-10 GWh, -5,4%). Müüki 
äriklientidele on mõjutanud majanduslangus, koduklientidele madalam välistemperatuur ning näitude 
etteteatamine seoses käibemaksu määra tõusuga alates 2009. aasta 1. juulist ja võrguettevõtjatele ühe 
võrguettevõtja lahkumine teise bilansipiirkonda. 

Jaotusvõrgu müügitulu võrguteenuse  eest oli esimeses kvartalis 602 mln krooni, kasvades eelmise aasta 
sama perioodiga 34 mln krooni (+6,0%). Müügitulu mõjutas muutus võrgutasudes - võrreldes 2008. aasta 
1. märtsiga oli 2009. aasta 1. märtsist kehtima hakanud võrgutasu ligikaudu 7% kõrgem.  

Müük Läti avatud turu jaeklientidele ulatus esimeses kvartalis 88 GWh-ni, mis on 85 GWh rohkem kui eelmise 
majandusaasta esimeses kvartalis. 

Kodumaine konsterniväline elektrienergia müük
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Kvartaalne elektrivõrgukadu
Jooksva 12 kuu elektrivõrgu kadu

 

Jaotusvõrgu kaod  suurenesid esimesel kolmel kuul võrreldes eelmise majandusaasta esimese kolme kuuga 
0,4 protsendipunkti (11,8%) võrra 3,8%-ni. Ehkki elektrikadu naturaalühikutes kasvas 4,7% (+2 GWh), 
suurendas kaoprotsenti jaotusvõrku siseneva elektrienergia mahu vähenemine 5,6% (-86 GWh).  

Valdkonna sideteenuste  müügitulu oli esimesel kolmel kuul 49 mln krooni, kasvades 19,7% (+8 mln krooni) 
eelkõige mobiilse Interneti-teenuse KÕU müügitulude arvelt. Juuni lõpu seisuga oli KÕU-l peaaegu 
24 000 aktiivset klienti, mis on 32,1% (üle 5 800 kliendi) rohkem kui eelmise aasta juuni lõpus. 

Valdkonna investeeringuteks  kujunes esimeses kvartalis 258 mln krooni, mis on 37,1% (152 mln krooni) 
vähem võrreldes eelmise majandusaasta esimese kvartaliga. Jaotusvõrgu investeeringud ulatusid 250 mln 
kroonini, mis olid suunatud nii uute liitumiste väljaehitamiseks kui ka võrgu töökindluse suurendamiseks.  

Elektrienergia ülekanne 

Ärivaldkonna finantsandmed.  Valdkonna müügitulusid mõjutas eelkõige Eesti elektrivõrku läbinud 
elektrienergia mahu vähenemine. Ehkki püsikulud võrreldes eelmise aasta esimese kvartaliga langesid (-18,3%) 
peamiselt seoses seadmete ja rajatiste remondi- ning hoolduskulude vähenemise tõttu (-37,9%), mõjutas 
ärikasumi kujunemist suurenenud elektrienergia ostukulu (+11,3%). 

Ülekandevõrku läbis  esimese kolme kuuga 2 335 GWh elektrienergiat, mis on 77 GWh vähem võrreldes 
eelmise majandusaasta esimese kvartaliga. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga vähenes vaadeldaval 
perioodil siseriiki läbinud ja transiitelektrienergia maht, eksporditud elektrienergia kogus aga suurenes. 
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 3 kuud Muutus 
(mln kr) 09/10 08/09 (mln kr) % 
Müügitulu 202 214 -12 -5,6% 
Ärikasum -7 4 -11 -275,0% 
FFO 38 129 -91 -70,5% 
Investeeringud 78 251 -173 -68,9% 
EVA (12 kuud) -3 -40 37 -92,5% 
Töötajate arv (in.) 128 128 0 0,0% 

Ärivaldkonna investeeringuteks  kujunes esimese kolme kuuga 78 mln krooni, mis on 69,0% (-173 mln krooni) 
vähem võrreldes eelmise majandusaasta esimese kvartaliga. Suurem osa investeeringutest suunati trafode ja 
elektriliinide rekonstrueerimiseks. 
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Varade portfell ja investeeringud 
Vertikaalselt integreeritud portfell pakub mõistlik u koosluse erineva riskiastmega 
varadest  

Eesti Energia on vertikaalselt integreeritud 
energeetikaettevõte, mille varade portfelli kuuluvad 
energiaketi ettevõtted alates kütuse kaevandamisest 
kuni elektrienergia müügini. Seisuga 30.06.2009 
moodustasid kontserni aktivad kokku 28,2 mld krooni. 

Eesti elektrienergia turg on järk-järgult avanemas - 
kuni 2008. aasta 31. detsembrini oli turg avatud 
klientidele, kelle elektrienergia tarbimine ühe 
liitumispunkti kaudu ületas 40 GWh aastas. Alates 
2009. aasta 1. jaanuarist on turg avatud üle 2 GWh 
elektrienergiat ühe liitumispunkti kaudu tarbivatele 
klientidele ning hiljemalt 2013. aastast on avatud kogu 
turg. Sellest tulenevalt on elektritootmisega ja põlevkivi 
kaevandamisega seotud varade risk hetkel piiratud, kuid 
suurenemas seoses turu täieliku avanemisega hiljemalt 2013. aastast. Samas müüb Eesti Energia elektrit 
Põhjamaade elektriturule Nord Pool ning Läti avatud turule ja seega on osa elektrienergia genereerimise ja ka 
kaevandamise portfellist tururiskidele avatud juba praegu. Elektrienergia hind kodumaisel suletud turul on 
fikseeritud, olles 2009/10. majandusaasta esimeses kvartalis keskmiselt 32,6 €/MWh tasemel. Samal ajal liikusid 
päevakeskmised hinnad Nord Pooli elektrituru Soome piirkonnas viimase kolme kuu jooksul vahemikus 23,4 – 
41,3 €/MWh. Kolme kuu keskmiseks hinnaks kujunes 34,7 €/MWh. 

Avatud turu kujunemist Eestis pärsib avatud turu klientide võimalus osta elektrienergiat suletud turult. Sellest 
tulenevalt määrab suletud turu elektrienergia hind ülempiiri avatud turu elektrienergia hinnale ning pärsib seeläbi 
avatud turu reaalset toimimist. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poolt 2009. aasta juunis 
kooskõlastusringile saadetud elektrituruseaduse muudatuste kinnitamisel ning seaduseks jõustumisel ei saa aga 
alates 2010. aasta aprillist avatud turu kliendid osta elektrienergiat reguleeritud hinnaga, mis loob eeldused 
sisulise avatud turu tekkeks. 

Olulise osa varade portfellist moodustavad elektrivõrgud , mis on loomulik monopol. Elektrienergia ülekande 
ja jaotamise äride tulud on reguleeritud. Eleringi aktivad moodustasid juuni lõpu seisuga 5,5 mld krooni, jooksva 
12 kuu investeeritud kapitali tootlus oli 7,6%. Jaotusvõrgu aktivad moodustasid 9,6 mld krooni ning jooksva 
12 kuu investeeritud kapitali tootlus oli 6,6%. 

Vertikaalselt integreeritud elektritootmise kõrval on oluliseks varade portfelli komponendiks põlevkivist 
vedelkütuste tootmine. Tegemist on varadega, mille tootlus on otseses sõltuvuses volatiilsetest naftahindadest. 

Investeeringud toetavad arengut 

Eesti Energia investeerimisstrateegia lähtub majandusliku efektiivsuse, keskkonnateadliku arengu ning 
varustuskindluse kriteeriumitest. Ettevõetavad investeeringud peavad tagama strateegiliste eesmärkide täitmise. 
Elektritootmise osas tähendab see karmistuvatele keskkonnatingimustele vastavat tootmisportfelli, mis on 
konkurentsivõimeline regionaalsel energiaturul, ning koostootmise ja taastuvenergia arendamist. Suurimaks 
investeeringuks lähitulevikus on vähemasti ühe uue energiaploki ehitamine Narva Elektrijaamade territooriumile 
hiljemalt 2015. aastaks. Uued energiaplokid võimaldavad säilitada olemasolevad tootmisvõimsused ka pärast 
2016. aastat, kui hakkavad kehtima rangemad keskkonnanõuded, ning tagada energiajulgeoleku. Lisaks on 
praeguseks valmis saanud ning toodangut andmas Balti riikide suurim tuulepark Aulepas. Täiendavalt kestavad 
uuringud tuulepargi rajamiseks Balti Elektrijaama suletud tuhaväljale ning meretuuleparkide rajamiseks.  

Elering ja Jaotusvõrk on alates Eesti Energia AS asutamisest 1998. aastal teinud läbi märkimisväärse arengu. 
Kui ettevõtete esimesel tegevusaastal moodustasid 12 kuu kodumaised võrgukaod  20,5%, siis 2009. aasta 
juuni lõpu seisuga on kadude suuruseks 9,7%. Elektrivõrkude investeeringute eesmärgid on seotud efektiivsel 
moel rikete ja kadude vähendamisega ning pingeprobleemide likvideerimisega. 

2007. aasta jaanuari alguses anti käiku 350 MW merekaabel Estlink. Merekaabli abil ühendati Eesti ja Balti 
elektrivõrk tervikuna Põhjamaade elektrisüsteemiga Nordel. Pikemas perspektiivis on Euroopa, sealhulgas ka 
Balti regiooni põhivõrkude eesmärgiks ühenduste loomise kaudu suurendada elektri varustuskindlust ning 
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elektrituru arengut. Seetõttu on alanud ettevalmistused Estlink 2 rajamiseks. Antud projekti peetakse oluliseks ka 
Euroopa tasemel - 2009. aasta jaanuaris tegi Euroopa Komisjon ettepaneku eraldada ligikaudu 1,5 miljardit 
krooni Estlink 2 projektile, mille kinnitas Euroopa Parlament. Projekti arengule on oluliselt kaasa aidanud Eesti 
valitsuse otsus mitte lubada alates 2010. aasta aprillist avatud turu klientidel osta elektrienergiat suletud turu 
hindadega, mis loob eelduse elektribörsi tekkeks Eestis. 

Eesti Energial on unikaalne oskusteave suuremahulises põlevkivi kaevandamises ja elektriks ning 
vedelkütusteks muutmise vallas. Astumaks sammu edasi, sõlmis Eesti Energia käesoleva aasta juulis 
rahvusvahelise inseneriettevõttega Outotec lepingu ehitamaks uuel, efektiivsemal tehnoloogial töötava 
põlevkiviõlitehase. Rajatav õlitehas kasutab senisest keskkonnasõbralikumat, töökindlamat ja suurema 
ühikvõimsusega Enefit-tehnoloogiat, mis on välja arendatud Eesti Energia ja Outotec koostöös. Eesseisvate 
aastate jooksul arendab Eesti Energia välja põlevkivi vedelkütuste tööstuse, kus toodetud vedelkütused on kuni 
kaks korda väärtuslikumad kui täna toodetav põlevkiviõli ning neid saaks tänaste kütusenormide kohaselt 
kasutada mootorikütusena. Lisaks oleme saavutanud kokkuleppe Jordaania valitsusega põlevkivil põhineva 
elektrijaama loomiseks Jordaaniasse, kus asuvad maailma suuruselt neljandad põlevkivivarud. Samuti on Eesti 
Energial Jordaanias käsil projekt põlevkivist vedelkütuste tootmise rajamiseks. 

Eesti Energia strateegilise juhtimise üks olulisemaid 
vahendeid on tasakaalustatud tulemuskaart. 
Tasakaalustatud tulemuskaardil arvestatakse lisaks 
finantskriteeriumitele ka kliendi, töötajate ning protsesside 
efektiivsuse aspektidega. Sellest tulenevalt peavad 
investeeringud lisaks finantskriteeriumite saavutamisele 
toetama tasakaalustatud tulemuskaardis ette nähtud 
eesmärkide täitmist. 

Viimasel kuuel majandusaastal on Eesti Energia 
kontsern investeerinud kokku 16,4 mld krooni ehk 
keskmiselt 2,7 mld krooni aastas. 
2009/10. majandusaasta esimese kvartali Eesti Energia 
investeeringud  olid 752 mln krooni. Põhiosa 
investeeringutest on suunatud elektrivõrkudesse, kuhu investeeriti 328 mln krooni. Suured olid investeeringud ka 
tootmise valdkonnas – Aulepa Tuuleparki 155 mln krooni ning Narva Elektrijaama 150 mln krooni, millest suurem 
osa oli seotud väävlipuhastusseadmete paigaldamisega. 
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Kasumlikkus, finantseerimine ja rahavood 
Müügitulu kasv ja kulude kokkuhoid on suurendanud E esti Energia kasumlikkust  

Eesti Energia kontserni äritulud olid esimeses 
kvartalis 2 284 mln krooni (võrreldes eelmise 
majandusaasta esimese kvartaliga +100 mln krooni, 
+4,6%), ärikasum 451 mln krooni (+223 mln krooni, 
97,9%) ning puhaskasum 337 mln krooni (150 mln 
krooni, 80,1%).  

Äritulude kujunemist mõjutasid peamiselt 
elektrienergiaga seotud müügitulude kasv: 
elektrienergia müügitulu kodumaisel turul kasvas 12,6%, 
müügitulu elektrienergia ekspordist kasvas 23,9% ning 
võrguteenuste müügitulu kasvas 3,2%. Samal ajal on 
märkimisväärselt suurenenud kulude kokkuhoid – 
püsikulude kasvutempo on langenud 2008/09. majandusaasta I kvartali 14,8%-lt käesoleval majandusaasta I 
kvartaliks -18,6%-ni. Kõige rohkem vähenesid transpordi ja töövahenditega seotud kulud, -30,0% võrreldes 
eelmise majandusaasta esimese kvartaliga. Samuti vähenesid seadmete hooldus- ja remondikulud (-27,8%) 
ning tööjõukulud (-11,8%). 

Jooksva 12 kuu lõikes olid kontserni äritulud 10 696 mln krooni (võrreldes jooksev 12 kuud 2008. aasta juuni 
lõpus +1 347 mln krooni, +14,4%), ärikasum 1 820 mln krooni (+766 mln krooni, +72,8%) ning puhaskasum 
1 510 mln krooni (+567 mln krooni, +60,1%). 

Kulude kokkuhoiu tulemusena on jooksva 12 kuu ärikulude kasvutempo olnud madalam äritulude 
kasvutempost. Äritulude kasvu on mõjutanud kodumaise (+15,7%) ja eksporditud (+36,3%) elektrienergia ning 
soojusenergia (38,3%) müügitulu kiire kasv. Kulude kokkuhoiu tulemusena on ärikulude kasvutempo langenud 
2007. aasta alguse tasemele, +7%-ni. Oluliselt on langenud kulud seadmete ja rajatiste remondiks ning 
hoolduseks (-26,8%, -259 mln krooni), transpordi ja töövahenditega seotud kulud (-10,0%, -57 mln krooni) ning 
uuringute ja konsultatsioonikulud (-49,5%, -100 mln krooni). Samal ajal on aga kasvanud CO2 heitekvootide kulu, 
357 mln krooni võrra (+374,4%) seoses kontserni ettevõtetele eraldatud väiksema kvoodi mahuga aastateks 
2008-12. 

Kontserni 12 kuu EVA oli 2009. aasta juuni lõpu seisuga -50 mln krooni, kasvades jooksva 12 kuu lõikes 
märkimisväärselt 540 mln krooni võrra.  

Eesti Energia on tugeva bilansistruktuuriga ettevõt e 

Vaatamata pidevatele mahukatele investeeringutele püsib Eesti Energia bilansistruktuur konservatiivne. Nordic 
Investment Bank-ist laenu väljavõtmine 626 mln krooni ulatuses suurendas 2009/10. majandusaasta esimese 
kvartali lõpuks võlakohustuste osakaalu bilansis, kuid võlg / (võlg + omakapital) suhe langes võrreldes 12 kuu 
taguse ajaga 25,1%-lt 24,2%-ni. 

Laenude/EBITDA suhe on vähenenud aastaga 1,9-lt 1,6-le tingituna EBITDA suurenemisest.  

Finantsvõimendus
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Keskpikas perspektiivis ootame võlakoormuse kasvu, kuna strateegiliste eesmärkide saavutamiseks on vaja 
teha mahukaid investeeringuid. Käibekapital suurenes 3 kuu jooksul 56 mln krooni võrra tulenevalt lühiajaliste 
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kohustuste suuremast vähenemisest võrreldes käibevaraga. 30.06.2009 seisuga oli Eesti Energia netovõlg 
3 111 mln krooni (12 kuuga +385 mln krooni, +14,1%). Netovõla muutus tulenes võlakohustuste suurenemisest. 

Seisuga 30.06.2009 oli Eesti Energia võlakohustuste kaalutud keskmiseks intressimääraks 4,10%, mis on 
0,49 protsendipunkti madalam kui aasta tagasi tingituna kuue kuu Euribori langusest. Eesti Energia 
võlakohustuste alusvaluutaks on euro. Eesti Energia krediidireitingud on Moody’se kinnitatud negatiivse 
väljavaatega A1 ja Standard & Poor’si kinnitatud negatiivse väljavaatega A-.  

Eesti Energia pikaajaliste võlakohustuste hulgas on mahukaim osa 4,7 mld kroonise (300 mln euro) mahuga 
4,5% fikseeritud intressimääraga eurovõlakirjad, mille lunastamistähtaeg on 2020. aastal. Samuti on 
võlaportfellis Põhjamaade Investeerimispanga (NIB) laenud, mille laenujääk oli juuni lõpu seisuga 987 mln krooni 
ja Euroopa Investeerimispanga laen laenujäägiga 213 mln krooni. Laenuportfellist 84% on fikseeritud 
intressimääraga ning 16% ujuva intressimääraga. Väljavõtmata laenude maht on 2,3 mld krooni. 

Kontserni likviidsusrisk on madal 

30.06.2009 seisuga oli Eesti Energia kontsernil rahalisi 
vahendeid 2,6 mld krooni eest. Likviidsusrisk on ettevõtte 
jaoks keskpikas perspektiivis madal, mida väljendavad ka 
tugevad krediidireitingud. Perioodi lõpu seisuga oli 
kontserni likviidsuskordaja 1,7. 

Krediidirisk on risk, et kontserni kliendid ja 
tehingupartnerid jätavad omapoolsed kohustused 
täitmata. Maksimaalne krediidiriskile avatud summa on 
ostjatelt laekumata arvete bilansiline maksumus, millest 
on maha arvatud nõuete allahindlused. 

Ehkki majanduslanguse tingimustes võib oodata 
ebatõenäoliste arvete mahu suurenemist ning arvete 
laekumise tähtaegade pikenemist, ei ole kahjum 
ebatõenäolistest võlgadest märkimisväärselt suurenenud -  2008/09. majandusaasta esimesel kolmel kuul oli 
see 7,7 mln krooni, 2009/10. majandusaasta esimeses kvartalis 10,8 mln krooni. Ebatõenäoliselt laekuvate 
arvete osakaal nõuetest ostjate vastu kokku pole samuti oluliselt muutunud – 2008. aasta 30. juuni seisuga oli 
osakaal bilansis 13,4%, 2009. aasta 30. juuni seisuga aga 12,4%. 12 kuu keskmine arvete laekumise aeg 
pikenes jooksva 12 kuu lõikes 2 päeva võrra, moodustades 36 päeva. Vältimaks ebatõenäoliste võlgade mahu 
olulist suurenemist ning arvete laekumise tähtaegade pikenemist jälgime hoolsalt arvete tasumise tähtaegadest 
kinnipidamist. Sellega tegeleb Jaeäri valdkonnas vastav üksus, kelle ülesandeks on võlgnevuste protsessi 
menetlemine, juhtimine ning arendamine. 

Eesti Energia maksab 324 miljonit krooni dividende 

2008/2009. majandusaasta kasumist maksab Eesti Energia omanikule dividende 324 miljonit krooni. 
 

Likviidsuskordaja
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Lühiajaline prognoos 
Majanduslangus süveneb 

 Statistikaamet andmetel oli 2009. aasta esimese 
kvartali sisemajanduse koguprodukti (SKP) reaalkasv 
Eestis -15,1%. Võrreldes 2008. aasta IV kvartaliga on 
langus süvenenud. Majanduse lisandväärtuse kasvu 
aeglustumise on põhjustanud mahtude vähenemine 
töötleva tööstuses, mis tuleneb nii siseturu nõudluse 
kui ka ekspordi vähenemisest.  

Töötuse määr on viimastes kvartalites järsult 
suurenenud – 2008. aasa I kvartali 4,2% tasemelt 
2009. aasta I kvartaliks 11,4%-ni. Tarbijahinnaindeksi 
muutus aga on viimastel kvartalitel näidanud 
aeglustumise märke ning oli 2009. aasta juulis -0,9% 
(2009. aasta teises kvartalis -0,3%). Inflatsiooni on 
aeglustanud peamiselt sisemaised tegurid seoses 
nõrga sisenõudlusega ning väliste hinnasurvete 
taandumisega madalamate nafta ja toiduainete 
maailmaturuhindade tingimustes. Keskmise brutopalga 
kasvutempo aeglustus 2009. aasta esimeseks kvartaliks -1,5%-ni. 

Rahandusministeerium ootab 2009. aasta 31. märtsil avaldatud prognoosis SKP reaalkasvuks 2009. aastal 
-8,5% ning 2010. aastal -2,5%. Kasvu aeglustumine tuleneb nii eratarbimiskulutuste kui ka investeeringute kasvu 
aeglustumisest. Inflatsiooniks prognoositakse 2009. aastal 0,4%, keskmise brutopalga kasvuks -4,4% ning 
tööpuuduse määra suurenemist 15,6%-ni. 

Eesti Pank ootab 2009. aasta 22. aprillil avaldatud majandusprognoosis SKP reaalkasvuks 2009. aastal           
-12,3% ning 2010. aastal 0,2%. Harmoniseeritud tarbijahinnaindeks muutuseks prognoositakse 2009. aastal        
-0,5%, keskmise brutopalga kasvuks -5,2% ning tööpuuduse määra suurenemist 12,8%-ni.  

Majanduslangus toob kaasa ka elektrienergia müügila nguse 

Jooksva 12 kuu kodumaine elektrienergia müük oli juuni lõpu seisuga 6 949 GWh, mis on 1,2% vähem 
võrreldes 2008. aasta juuni lõpuga. Viimase 12 kuu keskmine välistemperatuur oli 0,9 kraadi madalam kui 
2008. aasta juunis ning jooksva 12 kuu temperatuuriga korrigeeritud elektrienergia müügilangus oli 2,1% 
võrreldes 2008. aasta juuni jooksva 12 kuuga.  

2009/10. majandusaasta lõpuks prognoosime elektrienergia kodumaiseks müügiks 6 238 GWh (-11,9%). 
Müük langeb kõigi kliendigruppide lõikes. Prognoosimisel on eeldatud, et aasta temperatuur ei ületa ajaloolist 
keskmist temperatuuri ja SKP reaalkasv kujuneb vastavalt Rahandusministeeriumile prognoosile. 

Soojusenergia grupiväliseks müügimahuks prognoosime jooksval majandusaastal 1 394 GWh, mis on 17,5% 
vähem (-296 GWh) kui 2008/09. majandusaastal. Müügimaht langeb eelkõige tulenevalt Iru Elektrijaama 
müügimahu vähenemisest seoses konkurentsi suurenemisega Tallinna soojusenergia turul. 

Elektrivõrgu kodumaised kaod  

Kodumaised kaod olid jooksva 12 kuu lõikes juuni lõpuks 9,7%, mis on 0,1 protsendipunkti vähem kui 
2008. aasta juuni lõpus. 2009/10. majandusaastal prognoosime kodumaiste kadude jäämist antud tasemel. 

Nord Pooli elektrihind ja heitmekaubandus 

 Nord Pooli Soome piirkonna päevane elektrienergia 
hulgihind püsis majandusaasta esimeses kvartalis 
vahemikus 23,4-41,3 €/MWh. 2009. aasta neljanda 
kvartali Soome piirkonna hinnakokkuleppeid sõlmiti 
21. juuli seisuga tasemel 39 €/MWh. 

2009. ja 2010. aasta CO2 kvootide hinnad kavasid 
2009. aasta aprilli alguse tasemelt 13 €/t mais ka 16-
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17 €/t tasemele, kuid langesid kvartali lõpuks taas 13-14 €/t tasemele seoses energiahindade langusega.  

Nafta hind kasvutrendil 

Brent toornafta maailmaturuhind tõusis 2009. aasta juuni lõpuks tasemele 68 $/barrel, kasvades võrreldes 
2009. aasta aprilliga võrreldes peaaegu 50%. Tulevikutehingud viitavad hinna püsimisele antud tasemel – 
21. juulil sõlmiti 2009. detsembrikuu lepinguid tasemel 70 $/barrel. 

Nafta hinnaga koos on liikunud ka vedelkütuste hinnad. Kütteõli keskmine hind kasvas aprilli 250 $/t tasemelt 
juuni lõpuks tasemele 385 $/t. Sarnaselt nafta hinnale viitavad tulevikutehingud kütteõli hinna stabiliseerumisele 
– 21. juuli sõlmiti 2009. aasta detsembrikuu lepinguid tasemel 395 $/t. 

Alates 2007. aasta suvest kasutame põlevkiviõli hinnariski maandamiseks raske kütteõli tulevikutehinguid. 
Käesoleva aasta juuni lõpu seisuga oleme sõlminud tulevikutehinguid ligikaudu 50 000 tonnile aasta kohta kuni 
2012. aasta lõpuni.  

Vähenevad nii kontserni äritulud kui ka ärikulud 

Kontserni 2009/10. majandusaasta äritulusid mõjutab Eesti majanduskasvu pidurdumisest põhjustatud 
kodumaise elektrienergia müügi kasvutempo aeglustumine absoluutmahus, elektrienergia ekspordi väiksem 
müügitulu tulenevalt väiksemast müügimahust ning madalamast müügihinnast, soojusenergia müügikoguste 
vähenemine seoses Iru Elektrijaama väiksema müügiga ning põlevkiviõli suurem müügimaht. Prognoosimisel 
oleme eeldanud keskmise välistemperatuuri jäämist pikaajalisele keskmise tasemele, elektrienergia 
ekspordihindade kujunemist vastavalt Nord Pooli tulevikutehingute hindadele ning kodumaise elektrienergia 
hinna indekseerimist kahel korral aastas. Samuti vähenevad ärikulud – väiksemast toodangu mahust tulenevalt 
langeb tehnoloogilise kütuse ja CO2 heitekvootide kulu, püsikulude kokkuhoidu võimaldab eelkõige tööjõukulude 
ning transpordi ja töövahenditega seotud kulude vähenemine. Aasta kokkuvõttes ootame kontserni ärikasumi 
püsimist ligikaudu eelmise majandusaasta tasemel. 
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Ärivaldkondade tutvustus 
Kütused – Eesti Energia Kaevandused AS, Eesti Energ ia Õlitööstus AS, Eesti Energia 
Tehnoloogiatööstus AS ja Oil Shale Energy of Jordan . 

Kütuste ärivaldkonna eesmärgiks on põlevkivi väärtuse maksimeerimine, mis hõlmab põlevkivi kaevandamist 
ja väärtustamist, kaevandatavate ressursside säästvat kasutamist ja müümist, vedelkütuste ja gaasi tootmist 
ning biokütuste tootmist. 

Valdkonna strateegilisteks eesmärkideks on tõhus põlevkivi kaevandamine Eestis, toota aastas Eestis 
vähemalt 1,3 miljonit tonni rafineerimiskõlblikke ja kaks korda väärtuslikumaid vedelkütuseid alates 2016. aastast 
ja luua selleks Eestisse põlevkiviõli järeltöötlustehas võimsusega 30 000 barrelit päevas ning põlevkivienergia 
kompleksi käivitamine Jordaanias. 

Eesti Energia Kaevandused AS (eelnevalt Eesti Põlev kivi AS)  
Põlevkivi kaevandatakse Ida-Virumaal Eesti põlevkivimaardla osas, mis ulatub Kiviõlist Narva jõeni ja põhjast 

lõunasse Jõhvist Väike-Pungerjani. Põlevkivikihindi sügavus maapinnast on kümnekonnast meetrist kuni 
70 meetrini. Põlevkivi tootmisel rakendatakse pealmaakaevandamist Aidu ja Narva karjäärides ning 
allmaakaevandamist Estonia ja Viru kaevandustes. Põlevkivi tootmisega tegeleb otseselt või kaudselt Eesti 
Energia kontsernis 3 145 inimest, olles kõige inimtöömahukam ärivaldkond kontsernis. Viimase 12 kuu põlevkivi 
toodang moodustab 14,4 mln tonni.  

Eesti Energia Õlitööstus AS (eelnevalt Narva Õliteh as AS)  
Eesti Energia Õlitööstus AS tegeleb põlevkivist vedelkütuste ja kõrge kalorsusega uttegaasi tootmisega. 

Õlitööstuses kasutatakse vedelkütuste tootmiseks maailmas unikaalset ja väga efektiivset Enefit (kuni 
2009. aasta maini tahke soojuskandja) tehnoloogiat. Lisaks tootmisüksusele kuulub Õlitööstuse koosseisu ka 
sertifitseeritud keemialaboratoorium, mis korraldab kontrollproovide võtmist ja viib läbi valmistatava toodangu 
kvaliteedianalüüsi.  

Põhilise toorainena kasutatakse igas suuruses madala kalorsusega põlevkivi, kuid tehnoloogia võimaldab 
kasutada vedelkütuste tootmiseks ka kummipuru ning orgaanilisi nafta- ja õlijäätmeid.  

Põlevkiviõli kasutatakse peamiselt kütusena nii suurtes kui ka väikestes kateldes. Õlitööstuse toodang 
moodustab viimase 12 kuu lõikes 151 tuhat tonni põlevkiviõli. Õlitööstuses töötab 173 inimest. 

Eesti Energia Tehnoloogiatööstus AS (eelnevalt Ener goremont AS)  
Eesti Energia Tehnoloogiatööstus on peaasjalikult energeetikasektorile seadmeid ning metallkonstruktsioone 

valmistav, paigaldav ja hooldav ettevõte. Samuti eksporditakse oma toodangu üle maailma. Suuremateks 
klientideks välisturul on Alstom, Andritz, Foster Wheeler, Kvaerner Power, ABB, Roxon ja paljud teised. 
Ettevõttes töötab ligikaudu 850 inimest. 

Oil Shale Energy of Jordan  
Oil Shale Energy of Jordan (OSEJ) on Eesti Energia 2006. aasta lõpus omandatud tütarettevõte, mis uurib 

võimalusi põlevkiviõli tehase rajamiseks Jordaania Kuningriiki. EE partneriks Jordaanias on Near East Group, 
kellele kuulub 24% OSEJ-st. 

Elektri- ja soojuse tootmine – Eesti Energia Narva Elektrijaamad AS, Eesti Energia AS 
Taastuvenergia ettevõte, Eesti Energia AS Iru Elekt rijaam, AS Kohtla-Järve Soojus, AS 
Narva Soojusvõrk, OÜ Aulepa Tuulepargid, Eesti Ener gia AS Energiakaubandus, 
Solidus OY 

Elektri ja soojuse tootmise ärivaldkonna ülesandeks on elektri ja soojuse tootmine ning energiakaubandus 
hulgiturul. 

Valdkonna strateegilisteks eesmärkideks on uutesse tootmisvõimsustesse investeerimine varustatuse 
kindlustamiseks, elektrienergia tootmises CO2 sisalduse vähendamine, tootmisportfelli laiendamine.  

Eesti Energia kontsernil on elektrienergia tootmiseks paigaldatud võimsusi 2 641 MW (sh. Narva 
Elektrijaamades 2 380 MW, Iru kütte- ja elektrijaamas 190 MW, Aulepa tuulepargis 36 GWh, Ahtme kütte- ja 
elektrijaamas 30 MW). Soojusenergia tootmisel on paigaldatud võimsusi 1 516 MW: Iru kütte- ja elektrijaamas 
764 MW (sh. koostootmisvõimsusi 400 MW), Narva Elektrijaamades 484 MW (sh. tipu- ja reservkatlamaja 
240 MW) ja Ahtme kütte- ja elektrijaamas 268 MW. Elektri- ja soojusenergia tootmisega tegeleb Eesti Energia 
kontsernis ca 1 700 inimest. Viimase 12 kuu jooksul moodustas elektri- ja soojusenergia tootmise ärivaldkonna 
elektrienergia toodang 8 871 GWh ja soojusenergia toodang 1 829 GWh. 
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Eesti Energia Narva Elektrijaamad AS  
EE Narva Elektrijaamad AS on Eesti üks juhtivaid ning Balti regiooni üks tähtsamaid elektrienergia tootjaid ja 

müüjaid, kõrge konkurentsivõimega, keskkonnakaitse nõuetele vastav. EE Narva Elektrijaamad AS varustab 
elektrienergiaga Eesti tarbijaid ning soojusenergiaga Narva linna, ekspordib elektrienergiat Baltimaadesse ja 
Soome. Ettevõte tegeleb veel põlevkivituha müügiga. Ettevõttes töötab 1 450 inimest. 

AS Narva Soojusvõrk  
Narva Soojusvõrgu tegevusaladeks on soojusenergia (kuum vesi ja aur) ost, jaotamine ja müük ning 

soojusvõrkude hooldus, remont ja ehitus. Ettevõtte peamiseks tegevuspiirkonnaks on Narva linn. Ettevõttest 
omab 66% EE Narva Elektrijaamad AS ning 34% Narva linn. Ettevõttes töötab 32 inimest. 

Eesti Energia AS Iru Elektrijaam  
Iru Elektrijaam on elektri- ja soojusenergia koostootmisjaam, mis töötab alates 1978. aastast. Iru Elektrijaam 

on suurim soojusenergia ja kolmas elektrienergia tootja Eestis. Jaam varustab soojusenergiaga Tallinna 
Lasnamäe ja Kesklinna piirkonda (ca 50%) ning Maardu linna (ca 100%). Koostootmisprotsessis toodetud 
elektrienergia müüakse elektrienergiasüsteemi Elering kaudu. Ettevõttes töötab 55 inimest. 

AS Kohtla-Järve Soojus  
Kohtla-Järve Soojus varustab soojusenergiaga Jõhvi ja Ahtme linna ning müüb Eesti Energiale elektrienergiat. 

Ettevõttele kuuluvad 1951. aastal tööd alustanud põlevkiviküttel töötav Ahtme koostootmisjaam ning Ahtme-
Jõhvi piirkonna soojusvõrgud. Ettevõttest 59,2% kuulub Eesti Energiale ning 40,8% OÜ-le VKG Energia. 
Ettevõttes töötab 111 inimest. 

Eesti Energia AS Taastuvenergia ettevõte  
Taastuvenergia Ettevõte on Eesti Energia kontsernis tegutsenud alates 2002. aastast ning tema ülesanne on 

rajada ja käitada elektrijaamu, mis kasutavaid energiaressursina taastuvaid allikaid . Ettevõttes töötab 6 inimest. 

OÜ Aulepa Tuulepargid  
OÜ Aulepa Tuulepargid on loodud Läänemaale Noarootsi valda Baltikumi suurima 39 MW võimsusega Aulepa 

tuuleelektrijaama rajamiseks ja tuulepargi edasiseks käitamiseks. 

Eesti Energia AS Energiakaubandus  
Alates 1. aprillist 2007 on Energiakaubandus iseseisev äriüksus. Energiakaubanduse peamisteks 

ülesanneteks on hallata ning juhtida Eesti Energia kontserni elektri tootmise, ostu ja müümise portfelli, osutada 
Eestis bilansihalduri ja avatud tarnija teenust ning korraldada elektrienergia ostu ja müügi laiendamist 
välisturgudel. Ettevõttes töötab 14 inimest. 

Solidus OY  
Solidus OY tegutseb Põhjamaade elektribörsi Nordpool liikmena, hallates oma klientide elektriportfelle ning 

pakkudes elektriturul tegutsemisega ja riskihaldusega seonduvaid nõustamis- ja ekspertteenuseid. Solidus OY 
asutati 2005 ja alates 2006. aastast on ettevõte 100% Eesti Energia omanduses. Ettevõttes töötab 8 inimest. 

Elektri ülekanne –OÜ Elering, Nordic Energy Link AS  

Elektri ülekande ärivaldkonna ülesandeks on Eesti elektrivarustuse jätkusuutlik tagamine, sealjuures: 
elektrituru toimimise tingimuste tagamine; elektrivõrgu läbilaskevõime ja elektrienergia kvaliteedi tagamine; 
elektrisüsteemi talitluse tagamine. 

Valdkonna strateegilisteks eesmärkideks on regionaalse elektrituru loomine, Soome-Eesti teise merekaabli 
ehitamine ning elektrisüsteemi töökindlus. 

OÜ Elering (eelnevalt OÜ Põhivõrk)  
OÜ Elering on energia ülekandega tegelev ettevõte, mis ühendab terviklikuks energiasüsteemiks Eesti 

suuremad elektrijaamad, jaotusvõrgud ja suurtarbijad. Eleringi põhitegevuseks on elektrienergia ülekanne pingel 
6-330 kV tootjatelt jaotusvõrkude ning suurte tööstustarbijateni, üle-eestilise 110-330 kV elektrivõrgu arendamine 
ja käitamine, koostöös naaberriikide elektrisüsteemidega Eesti elektrisüsteemi toimimise tagamine, 
elektrisüsteemi võimsusbilansi hoidmine ning reaalajas kogu Eesti elektrisüsteemi juhtimine ja Eesti 
energiabilansi tagamine ja bilansihalduritele bilansi selgitamine. Ettevõttes töötab 129 inimest. 

Nordic Energy Link AS  
Eesti Energia AS tütarettevõte Nordic Energy Link asutati eesmärgiga valmis ehitada ja käiku anda Estlink 

kaabel. Merekaabli haldamiseks on moodustatud ettevõte AS Nordic Energy Link, mille aktsionärideks on Eesti 
Energia (39,9%), Latvenergo (25%), Lietuvos Energija (25%) ja Soome Finestlink (10,1%). 
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Jaeäri – Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ, Eesti Energia  AS Energiamüük, Eesti Energia 
Võrguehitus AS, Eesti Energia Elektritööd AS, Telev õrgu AS, SIA Enefit, UAB Enefit, 
Eesti Energia AS Teenindus 

Jaeäri ülesandeks on klientidele elektrienergia, soojuse, jaotusvõrguteenuse ja energiaga seotud teenuste 
müümine ning telekommunikatsiooniteenuse pakkumine. 

Valdkonna strateegilisteks eesmärkideks on elektrituru avanemiseks valmistumine, klientidele lisatoodete 
pakkumine, kliendibaasi laiendamine, elektrivõrkude kordategemine. 

Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ  
Jaotusvõrgu ülesanne on elektri jaotamine lõppkliendile kuni 35 kV madal- ja keskpingevõrgus ning nende 

võrkude haldamine. Jaotusvõrk osutab teenuseid 459 000 kodu- ja 22 500 ärikliendile, olles sellega Eesti üks 
suurima klientide arvuga ettevõtteid. Ettevõttes töötab 805 inimest. 

SIA Enefit  
Enefit SIA on Eesti Energia tütarettevõte Lätis, mis tegeleb elektrienergia müügiga Läti lõpptarbijatele, 

bilansihalduse teenuste pakkumisega elektrienergia tootjatele ja teenuste pakkumisega äriklintidele elektrihinna 
muutustest tulenevate riskide maandamiseks. Ettevõttes töötab 5 inimest. 

UAB Enefit  
Enefit UAB on Eesti Energia tütarettevõte Leedus, mis tegeleb elektrienergiaga kauplemise ja 

konsultatsioonide andmisega, sealhulgas elektrienergia müügiga Leedu lõpptarbijatele. Ettevõttes töötab 1 
inimene. 

Eesti Energia Võrguehitus AS  
Eesti Energia Võrguehitus AS moodustati seniste AS Elektriteenused ja AS Elpec liitmisel. Ettevõte tegeleb 

elektri- ja sidevõrkude ehituse, remondi ja hoolduse ning projekteerimise, maateenuse ja geodeesiaga. 
Ettevõttes töötab 370 inimest. 

Eesti Energia Elektritööd AS  
Eesti Energia Elektritööd AS pakub vabaturul elektriteenuseid, mis jäävad liitumispunktist kliendi sisevõrgu 

poole, nt kodude ja ettevõtete siseelektrisüsteemi rikete parandamine, plaanilised remondi- ja hooldustööd. 
Ettevõttes töötab 87 inimest. 

Eesti Energia AS Teenindus   
Kliendisuhete hoidmise ja arendamisega, klientide teenindamise ning erinevate teenuste pakkumisega tegeleb 

Eesti Energia AS Teenindus. Eesti Energial on üle 493 000 kliendi, sealhulgas ligikaudu 25 500 äriklienti. 
Ettevõttes töötab 314 inimest. 

Eesti Energia AS Energiamüük  
Eesti Energia AS Energiamüük ülesandeks on elektri ning sellega seonduvate toodete arendus ja müük. 

Ettevõttes töötab 12 inimest. 

Televõrgu AS  
Televõrk AS on telekommunikatsiooni valdkonnas tegutsevatele operaator-firmadele Eesti sisest ning 

rahvusvahelist andmeside magistraalvõrgu teenust osutav ettevõte. Ettevõttes töötab 57 inimest. 
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Konsolideeritud finantsseisundi aruanne 
 

 

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE
tuhandetes kroonides

30.6.2009 30.6.2008 31.3.2009 Lisa
VARAD

Põhivara
Materiaalne põhivara 23 118 740 21 614 670 22 832 951 4
Immateriaalne põhivara 200 500 134 489 174 266
Investeeringud sidusettevõtjatesse 178 563 169 298 178 563
Tuletisinstrumendid 31 985 130 123 010 5
Pikaajalised nõuded 5 534 232 5 295
Kokku põhivara 23 535 322 21 918 819 23 314 085

Käibevara
Varud 489 810 518 897 458 648
Kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikud - - 403 376
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 1 459 432 1 721 786 1 793 079
Tuletisinstrumendid 105 021 1 400 284 238 5
Finantsvarad õiglases väärtuses muutustega läbi 
kasumiaruande 35 098 54 117 31 514 6
Üle 3-kuulise tähtajaga deposiidid pankades 1 508 774 1 986 617 392 730
Raha ja raha ekvivalendid 1 078 067 502 910 1 520 549
Kokku käibevara 4 676 202 4 785 727 4 884 134

Kokku varad 28 211 524 26 704 546 28 198 219

OMAKAPITAL

Emaettevõtja omanikule kuuluv kapital ja reservid
Aktsiakapital 7 382 327 7 321 190 7 382 327 7
Registreerimata aktsiakapital - 61 137 -
Ülekurss 4 065 497 4 065 497 4 065 497
Kohustuslik reservkapital 738 233 727 410 738 233
Riskimaandamise reserv 96 762 -1 692 184 384 107
Realiseerimata kursivahed 71 153 -204
Jaotamata kasum 5 550 248 5 023 796 5 532 341
Kokku emaettevõtja omanikule kuuluv kapital ja rese rvid 17 833 138 15 506 999 18 102 301

Vähemusosa 45 705 48 997 50 576

Kokku omakapital 17 878 843 15 555 996 18 152 877

KOHUSTUSED

Pikaajalised kohustused
Võlakohustused 5 526 330 5 094 757 5 032 786 9
Võlad hankijatele 1 338 41 918 1 339
Tuletisinstrumendid 33 013 1 295 278 11 575 5
Tulevaste perioodide tulud 1 989 562 1 811 084 1 958 702
Eraldised 321 645 420 186 315 836
Kokku pikaajalised kohustused 7 871 888 8 663 223 7 320 238

Lühiajalised kohustused
Võlakohustused 171 319 120 883 120 275 9
Võlad hankijatele ja muud võlad 2 088 827 1 811 724 1 965 470
Tuletisinstrumendid 703 420 332 11 5
Tulevaste perioodide tulud 3 365 3 833 3 365
Eraldised 196 579 128 555 635 983
Kokku lühiajalised kohustused 2 460 793 2 485 327 2 725 104

Kokku kohustused 10 332 681 11 148 550 10 045 342

Kokku kohustused ja omakapital 28 211 524 26 704 546 28 198 219
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Konsolideeritud kasumi- ja koondkasumiaruanne 

 

KONSOLIDEERITUD KASUMIARUANNE
tuhandetes kroonides Lisa

1.4.2009- 1.4.2008- 1.7.2008- 1.7.2007-
30.6.2009 30.6.2008 30.6.2009 30.6.2008

Müügitulu 2 181 372 2 140 671 10 486 990 9 221 015 2
Muud äritulud 102 260 31 999 182 616 83 856
Sihtfinantseerimine 327 10 959 25 946 43 915

Valmis- ja lõpetamata toodangu
varude muutused 14 811 75 032 637 104 628
Kaubad, toore, materjal ja teenused -722 338 -837 039 -4 069 013 -3 461 601
Muud tegevuskulud -231 272 -258 024 -939 416 -1 245 353
Töötajate hüvitiste kulu -454 170 -529 780 -2 035 492 -1 967 521
Põhivara kulum, amortisatsioon ja väärtuse langus -440 250 -406 041 -1 832 662 -1 725 672

ÄRIKASUM 450 740 227 777 1 819 606 1 053 267 2

Finantstulud ja -kulud
Finantstulud 26 118 35 167 185 330 159 412
Finantskulud -54 582 -74 970 -270 342 -294 487
Kokku finantstulud ja -kulud -28 464 -39 803 -85 012 -135 075

Kasum kapitaliosaluse meetodil
investeeringutelt sidusettevõtjatesse - - 27 249 22 721

KASUM ENNE TULUMAKSU 422 276 187 974 1 761 843 940 913
TULUMAKSUKULU -85 240 -854 -251 860 2 103
MAJANDUSAASTA KASUM 337 036 187 120 1 509 983 943 016

sh emaettevõtja omaniku osa kasumist 341 907 190 581 1 513 275 943 159
     vähemusomanike osa kasumist/kahjumist -4 871 -3 461 -3 292 -143

Tava puhaskasum aktsia kohta (kroonides) 4,63 2,58 20,50 12,85 8
Lahustunud puhaskasum aktsia kohta (kroonides) 4,63 2,58 20,50 12,85 8

KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE
tuhandetes kroonides

1.4.2009- 1.4.2008- 1.7.2008- 1.7.2007-
30.6.2009 30.6.2008 30.6.2009 30.6.2008

MAJANDUSAASTA KASUM 337 036 187 120 1 509 983 943 016

Muu koondkasum
Riskimaandamisinstrumentide ümberhindlus -287 345 -1 145 272 1 788 946 -1 756 466
Välismaiste tütarettevõtjate ümberarvestusel 
tekkinud valuutakursivahed 275 -7 -82 165
Majandusaasta muu koondkasum -287 070 -1 145 279 1 788 864 -1 756 301

MAJANDUSAASTA KOONDKASUM KOKKU 49 966 -958 159 3 298 8 47 -813 285

sh emaettevõtja omaniku osa koondkasumist/kahjumist 54 837 -954 698 3 302 139 -813 142
     vähemusomanike osa koondkasumist/kahjumist -4 8 71 -3 461 -3 292 -143

3 kuud 12 kuud

3 kuud 12 kuud
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Konsolideeritud rahavoogude aruanne 
 

 
 
 

KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE
tuhandetes kroonides

1.4.2009- 1.4.2008- 1.7.2008- 1.7.2007-
30.6.2009 30.6.2008 30.6.2009 30.6.2008

Rahavood äritegevusest
Korrigeeritud kasum enne maksustamist 858 749 610 066 3 525 417 2 648 986
Äritegevusega seotud käibekapitali netomuutus 5 902 -528 203 115 514 -526 120
Makstud intressid ja laenukulud -12 085 -16 237 -245 077 -251 601
Saadud intressid 33 246 43 083 146 340 163 548
Makstud tulumaks -131 - -168 363 -280 395
Kokku rahavood äritegevusest 885 681 108 709 3 373 831 1 754 418

Rahavood investeerimisest
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel -829 119 -895 327 -3 454 888 -2 928 593
Tasutud tütarettevõtjate soetamisel - - - -28 711
Laekunud liitumis- ja muud teenustasud 59 404 121 780 291 377 434 212
Üle 3-kuuliste deposiitide netomuutus -1 116 045 175 582 477 842 1 810 079
Laekunud materiaalse põhivara müügist 1 288 9 044 30 340 28 334
Pikaajalistelt finantsinvesteeringutelt
laekunud dividendid 17 985 - 17 985 19 225
Laekunud tütarettevõtja ja äriüksuse müügist - - - 500
Antud laenud oma töötajatele -39 - -39 -
Tasutud finantsinvesteeringute soetamisel -81 245 -63 884 -312 487 -450 333
Laekunud finantsinvesteeringute müügist ja lunastamisest 77 998 115 987 332 984 460 202
Kokku rahavood investeerimisest -1 869 773 -536 818 -2 616 886 -655 085

Rahavood finantseerimisest
Saadud pikaajalised pangalaenud 625 864 - 625 864 -
Arvelduskrediidi muutus -4 -2 863 -3 4
Makstud dividendid - - -652 000 -1 000 000
Tagasi makstud pangalaenud -84 250 -49 480 -155 040 -98 960
Tagasi makstud muud laenud - - - -5 402
Tagasi makstud kapitalirendikohustused - -204 -609 -808
Kokku rahavood finantseerimisest 541 610 -52 547 -181  788 -1 105 166

Puhas rahavoog -442 482 -480 656 575 157 -5 833

Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi algul 1 520 549 983 566 502 910 508 743
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi lõpul 1 078 067 502 910 1 078 067 502 910
Kokku raha ja raha ekvivalentide muutus -442 482 -48 0 656 575 157 -5 833

12 kuud3 kuud
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Omakapitaliaruanne 
 

 

OMAKAPITALIARUANNE
tuhandetes kroonides

Emaettevõtja omanikule kuuluv omakapital Vähe-
Aktsia- Regist- Üle- Kohus- Muud Jaotamata Kokku mus- Kokku
kapital reerimata kurss tuslik reservid kasum osa
(lisa 7) aktsia- reserv-

kapital kapital

Omakapital seisuga 31.3.2008 7 321 190 61 137 4 065 497 727 410 -546 752 4 833 215 16 461 697 52 458 16 514 155

Omakapitali muutused 1.4.2008 
kuni 30.6.2008
Majandusaasta koondkasum - - - - -1 145 279 190 581 -954 698 -3 461 -958 159

Omakapital seisuga 30.6.2008 7 321 190 61 137 4 065 497 727 410 -1 692 031 5 023 796 15 506 999 48 997 15 555 996

Omakapital seisuga 31.3.2009 7 382 327 - 4 065 497 738 233 383 903 5 532 341 18 102 301 50 576 18 152 877

Omakapitali muutused 1.4.2009 
kuni 30.6.2009
Majandusaasta koondkasum - - - - -287 070 341 907 54 837 -4 871 49 966
Väljakuulutatud dividendid - - - - - -324 000 -324 000 - -324 000

Omakapital seisuga 30.6.2009 7 382 327 - 4 065 497 738 233 96 833 5 550 248 17 833 138 45 705 17 878 843



 

 

Finantsaruannete lisad 
1. Arvestus- ja aruandluspõhimõtted 

Käesolev konsolideeritud vahearuanne on koostatud kooskõlas rahvusvaheliste 
finantsaruandlusestandarditega (IFRS), nagu need on vastu võetud Euroopa Liidu poolt. 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 31.3.2009 
lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruandes, välja arvatud IAS 23 
"Laenukasutuse kulutused" ning IAS 1 "Finantsaruannete esitamine" muudatustest tulenevad muutused 
laenukasutuse kulutustekajastamises ja põhiaruannete esitusviisis. 

Alates 1.4.2009 muutus kontsernile kohustuslikuks IAS 23 „Laenukasutuse kulutused” (muudatused). 
Muudetud IAS 23 nõuab, et laenukasutuse kulutused, mis on otseselt seostatavad tingimustele vastava 
varaobjekti (vara, mille otstarbekohasesse kasutus- või müügivalmidusse viimine võtab olulisel määral aega) 
soetamise, ehitamise või tootmisega, kapitaliseeritakse osana varaobjekti soetusmaksumusest. Standard kaotas 
ära võimaluse kajastada selliseid laenukasutuse kulutusi kohe kuludena. Muudetud standard kehtib 
edasiulatuvalt varadega seotud laenukasutuse kulutustele, mis tekivad alates 1.4.2009. Vastavalt IAS 23 
nõuetele kapitaliseeritakse kontsernis laenukasutuse kulutused osana varaobjekti soetusmaksumusest alates 
1.4.2009. 

Alates 1. aprillist 2009 muutus kontsernile kohustuslikuks standard IAS 1 „Finantsaruannete esitamine” 
(muudatused).  IAS 1 peamiseks muudatuseks on kasumiaruande asendamine koondkasumiaruandega, mis 
sisaldab ka omanikega mitteseotud, omakapitalis kajastatavaid muudatusi, näiteks riskimaandamisreservi 
ümberhindluse muutusi. Alternatiivina on lubatud esitada kaks aruannet: eraldi kasumiaruanne ning 
koondkasumiaruanne. Muudetud standard nõuab finantsseisundi aruande (bilansi) avalikustamist ka võrreldava 
perioodi algsaldode kohta juhul, kui võrdlusandmed on korrigeeritud ümberklassifitseerimiste, 
arvestuspõhimõtete muutuste või vigade korrigeerimiste tõttu. Muudetud standard mõjutab kontserni 
põhiaruannete esitusviisi, kuid ei mõjuta tehingute ja saldode kajastamist ega arvestuspõhimõtteid. Vastavalt 
IAS 1 muudatustele on vahearuandes esitatud lisaks kasumiaruandele ka koondkasumiaruanne. 

Ülejäänud kehtima hakanud muudatused ei oma tähtsust kontserni äritegevuse seisukohalt ning ei avalda 
mõju kontserni finantsaruannetele. 

Juhatuse hinnangul kajastab Eesti Energia ASi ja tema tütarettevõtjate (kontsern) perioodi 1.4.2009 - 
30.6.2009 kohta koostatud vahearuanne õigesti ja õiglaselt kontserni finantsseisundit, rahavoogusid ja 
majandustulemusi. 

Käesolev vahearuanne ei ole auditeeritud ega muul moel kontrollitud audiitorite poolt. 

2. Segmendiaruandlus 
Kontserni ärisegmendid on määratletud vastavalt kontserni sisemisele juhtimisstruktuurile, mille alusel on üles 

ehitatud kontserni aruandlussüsteem ning toimub tulemuste hindamine ja vahendite eraldamine kontserni 
kõrgeima äritegevust puudutavate otsuste langetaja -  emaettevõtja juhatuse - poolt.  

Kontserni sisemise juhtimisstruktuuri kohaselt on pakutavate toodete ja klientide alusel, kellele nimetatud 
tooteid pakutakse, eristatud neli ärivaldkonda: 

- Jaeäri 
- Elektri ja soojuse tootmine 
- Kütused 
- Elektri ülekanne 

Lisaks on eraldi segmendina eristatud kesksed teenistused. 
Jaeäri tegeleb elektrienergia, võrguteenuse, telekommunikatsiooniteenuste, elektritööde ning muude 

lisateenuste pakkumisega lõppklientidele. Elektrienergiat müüakse nii Eestis, Lätis kui ka Leedus.  
Elektri ja soojuse tootmise ärivaldkonna ülesandeks on elektrienergia ja soojuse tootmine erinevates elektri- ja  

koostootmisjaamades ning energiakaubandus hulgiturul nii Eestis kui ka väljaspool Eestit.  
Kütuste ärivaldkond tegeleb põlevkivi kaevandamise ja väärtustamisega, põlevkivist vedelkütuste tootmisega 

ning energeetikaseadmete tootmise ja müügiga.  
Ülekande valdkond hõlmab elektrienergia ülekandeteenuse osutamist põhivõrgu ning Estlinki merekaabli 

kaudu. 
 
Äritulud ja -kulud on jaotatud segmentidele erinevate äriüksuste poolt koostatud sisearvete alusel. Kasutatud 

sisehinnad on kinnitanud Konkurentsiamet või lepitakse kokku vastavalt turutingimustele. Elektrituruseaduse 
kohaselt kuuluvad Konkurentsiameti poolt kooskõlastamisele 
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- Narva Elektrijaamadele soojus- ja elektrienergia tootmiseks müüdava põlevkivi piirhind; 
- Narva Elektrijaamadest suletud turuosale müüdava elektrienergia hinna piirmäärad; 
- müügikohustuse täitmiseks müüdava elektrienergia kaalutud keskmise hinna piirmäär; 
- võrgutasud; 
- taastuvast energiaallikast või tõhusa koostootmise reziimil toodetud elektrienergia eest makstav toetuse 
määr. 

 
Hindade kooskõlastamiseks on Konkurentsiamet kehtestanud hindade arvutamise metoodikad. Kõikide 

eespool nimetatud hindade kooskõlastamisel arvestab Konkurentsiamet kuludega, mis võimaldavad ettevõtetel 
täita õigusaktidest ja tegevusloa tingimustest tulenevaid kohustusi ning tagavad põhjendatud tulukuse 
investeeritud kapitalilt. Konkurentsiamet loeb investeeritud kapitaliks üldjuhul ettevõtte aasta keskmist 
põhivarade jääkväärtust, millele on lisatud 5% kontsernivälisest müügitulust. Põhjendatud tulukuse määraks on 
ettevõtte kaalutud keskmine kapitali hind (WACC). 

 
Ettevõtjad ja äriüksused on segmendiaruandluses jaotatud ärisegmentideks järgmiselt: 

- Jaeäri - Energiamüük, UAB Enefit, SIA Enefit, Teenindus ja Müük, Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ, Eesti 
Energia Elektritööd AS, Eesti Energia Võrguehitus AS, Televõrgu AS; 

- Elektri ja soojuse tootmine - Eesti Energia Narva Elektrijaamad AS, Taastuvenergia, Eesti Energia AS Iru 
Elektrijaam, AS Kohtla-Järve Soojus,  Energiakaubandus, Solidus Oy, AS Narva Soojusvõrk, OÜ Aulepa 
Tuulepargid; 

- Kütused - Eesti Energia Kaevandused kontsern, Eesti Energia Õlitööstus AS, Eesti Energia 
Tehnoloogiatööstus kontsern, Oil Shale Energy of Jordan; 

- Elektri ülekanne – Elering OÜ; 
- Kesksed teenistused - peakontor ja kontserni juhtimine. 

 
Segmenti kuuluvate ettevõtjate ja äriüksuste vahelistest tehingutest tulenevad sisekäibed, realiseerimata 
kasumid/kahjumid ning omavahelised nõuded ja kohustused on elimineeritud.  

Ärisegmente ei ole segmendiaruandluse tarbeks summeeritud. 
 
Andmed ärisegmentide perioodi 1.4.2009-30.6.2009 ko hta
tuhandetes kroonides

Jaeäri Elektri ja Kütused Elektri Kesksed Eliminee- Kontsern
soojuse ülekanne teenistused rimised kokku
tootmine

Müügitulu kokku 1 551 175 1 320 341 675 597 201 573 49 767 -1 617 081 2 181 372
Segmentidevaheline müük -59 505 -980 217 -385 002 -144 843 -47 514 1 617 081 -
Müügitulu kontsernivälistelt klientidelt 1 491 670 340 124 290 595 56 730 2 253 - 2 181 372

Ärikasum/-kahjum 183 185 221 956 61 745 -7 298 94 767 -103 615 450 740

Andmed ärisegmentide perioodi 1.4.2008-30.6.2008 ko hta
tuhandetes kroonides

Jaeäri Elektri ja Kütused Elektri Kesksed Eliminee- Kontsern
soojuse ülekanne teenistused rimised kokku
tootmine

Müügitulu kokku 1 399 850 1 184 100 736 943 213 772 34 894 -1 428 888 2 140 671
Segmentidevaheline müük -80 336 -800 966 -365 778 -148 989 -32 819 1 428 888 -
Müügitulu kontsernivälistelt klientidelt 1 319 514 383 134 371 165 64 783 2 075 - 2 140 671

Ärikasum/-kahjum 128 151 54 592 64 453 4 354 71 017 -94 790 227 777
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Ärisegmentide ärikasumite summa võrdlus konsolideer itud ärikasumi summaga
tuhandetes kroonides

1.4.2009- 1.4.2008-
30.6.2009 30.6.2008

Segmentide ärikasumite summa kokku 554 355 322 567
Elimineerimised:
Kesksete teenistuste segmendile arvestatud intressid* -109 190 -94 309
Segmentidevahelistest põhivara müükidest tekkinud kasumid/kahjumid -88 -5 790
Muud elimineerimised 5 663 5 309
Kokku ärikasumi summa konsolideeritud kasumiaruande s 450 740 227 777
* kajastatud kesksete teenistuste segmendi ärituludena

3 kuud

 

3. Ärikasumi sesoonsus 
Õhutemperatuur on kontserni jaoks olulisim majandustulemuste sesoonsust põhjustav tegu. Madalamad 

temperatuurid talvel põhjustavad võrreldes suvega suuremat elektrienergia ja soojusenergia nõudlust, mille tõttu 
kontserni äritulud ja ärikasum talvekuudel ületavad oluliselt kontserni äritulusid ja ärikasumit suvekuudel. 

4. Materiaalne põhivara 
 

Materiaalne põhivara
tuhandetes kroonides

Maa Hooned Rajatised Masinad ja Muud Kokku
seadmed

Materiaalne põhivara seisuga 31.3.2009
Soetusmaksumus 273 580 2 597 730 15 253 822 19 722 115 78 413 37 925 660
Kogunenud kulum - -1 294 852 -6 316 837 -9 023 026 -62 063 -16 696 778
Jääkmaksumus 273 580 1 302 878 8 936 985 10 699 089 16 350 21 228 882
Lõpetamata ehitus - 6 322 471 032 899 091 - 1 376 445
Ettemaksed 1 981 65 30 986 194 592 - 227 624
Kokku materiaalne põhivara seisuga 31.3.2009 275 561 1 309 265 9 439 003 11 792 772 16 350 22 832 951

Perioodil 1.4.2009-30.6.2009 toimunud liikumised
Investeeritud põhivara soetusse 132 7 829 341 987 374 017 42 724 007
Arvestatud kulum - -18 994 -138 958 -278 575 -1 679 -438 206
Müüdud põhivara jääkväärtuses -14 -2 - - - -16
Arvestatud valuutakursi muutuste mõju - - - 4 - 4
Kokku perioodil 1.4.2009-30.6.2009 toimunud
liikumised 118 -11 167 203 029 95 446 -1 637 285 789

Materiaalne põhivara seisuga 30.6.2009
Soetusmaksumus 273 676 2 593 405 15 545 580 20 535 182 78 289 39 026 132
Kogunenud kulum - -1 308 015 -6 435 234 -9 269 339 -63 576 -17 076 164
Jääkmaksumus 273 676 1 285 390 9 110 346 11 265 843 14 713 21 949 968
Lõpetamata ehitus - 12 708 493 300 511 989 - 1 017 997
Ettemaksed 2 003 - 38 386 110 386 - 150 775
Kokku materiaalne põhivara seisuga 30.6.2009 275 679 1 298 098 9 642 032 11 888 218 14 713 23 118 740
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5. Tuletisinstrumendid 
 
Tuletisinstrumendid
tuhandetes kroonides

Varad Kohustused Varad Kohustused
Elektrienergia ostu ja müügi forward- lepingud 89 306 - 130 149 742
Kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikute ostu 
ja müügi optsioonilepingud 1 464 - - -
Vedelkütuste müügi swap- lepingud 46 236 33 716 - 1 565 868
Valuuta müügi forward- leping - - 1 400 -
Kokku tuletisinstrumendid 137 006 33 716 1 530 1 715 610

sealhulgas pikaajaline osa
Elektrienergia ostu ja müügi forward- lepingud 15 810 - 130 94 779
Kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikute ostu 
ja müügi optsioonilepingud - - - -
Vedelkütuste müügi swap- lepingud 16 175 33 013 - 1 200 499
Kokku pikaajaline osa 31 985 33 013 130 1 295 278

Kokku lühiajaline osa 105 021 703 1 400 420 332

30.6.2009 30.6.2008

 

 

Elektrienergia ostu ja müügi forward-lepingud 

Elektrienergia ostu ja müügi forward-lepingud on sõlmitud eesmärgiga maandada elektrienergia hinna 
muutumise riski või teenida tulu elektrienergia hinna muutustelt Põhjamaade elektribörsil Nord Pool. Kõik 
forward-lepingud on sõlmitud kindla koguse elektrienergia müügiks või ostuks igal kauplemistunnil ning nende 
hind on nomineeritud eurodes. Tehingud, mille eesmärgiks on elektrienergia hinna muutumise riski 
maandamine, on määratletud rahavoo riskimaandamise instrumentidena, kus maandatavaks alusinstrumendiks 
on kõrge tõenäosusega prognoositavad elektrienergia müügitehingud Põhjamaade elektribörsil Nord Pool. 
Riskimaandamise eesmärgil tehtud tehingute õiglase väärtuse muutuse efektiivset osa kajastatakse omakapitali 
vastavas reservis ning arvestatakse kasumiaruandes kasumi või kahjumina elektrienergia müügitehingute 
toimumise hetkel või juhul, kui on selgunud, et müügitehingute toimumine mingil perioodil ei ole tõenäoline. 
Elektrienergia hinnamuutustest tekkiva kasumi teenimise eesmärgil tehtavate tehingute õiglase väärtuse 
muutust kajastatakse kasumiaruandes kasumi või kahjumina. Tehingute õiglase väärtuse määramise aluseks on 
Nord Pooli noteeringud. 

 
Muutused elektrienergia ostu ja müügi forward- lepingute osas 1.4.2009- 1.4.2008-
tuhandetes kroonides 30.6.2009 30.6.2008

Õiglane väärtus aruandeperioodi algul 143 201 8 874
Õiglase väärtuse muutus, sh -9 235 -151 944
  kasumiaruandes kajastatud õiglase väärtuse muutus 4 236 174
  riskimaandamise reservis kajastatud õiglase väärtuse muutus -13 471 -152 118
Arveldatud rahas (+makstud/-laekunud) -44 660 -6 542

Õiglane väärtus aruandeperioodi lõpul 89 306 -149 612
 
 

Kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikute ostu j a müügi optsioonilepingud 

Kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikute ostu ja müügi optsioonilepingud on sõlmitud koos 
elektrienergia tuletistehingutega hinnamuutusest tekkiva kasumi teenimise eesmärgil ja nende õiglase väärtuse 
muutust kajastatakse kasumiaruandes kasumi või kahjumina. Tehingute õiglase väärtuse määramise aluseks on 
SEB Futures noteeringud. Tehingute hinnad on noteeritud eurodes. 
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Muutused kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühiku te ostu ja müügi 1.4.2009- 1.4.2008-
optsioonilepingute osas 30.6.2009 30.6.2008
tuhandetes kroonides

Õiglane väärtus aruandeperioodi algul 6 960 -
Õiglase väärtuse muutus -2 904 -
  kasumiaruandes kajastatud õiglase väärtuse muutus -2 904 -
  riskimaandamise reservis kajastatud õiglase väärtuse muutus - -
Arveldatud rahas (+makstud/-laekunud) -2 591 -

Õiglane väärtus aruandeperioodi lõpul 1 465 -  

 

Vedelkütuste müügi swaplepingud 

Vedelkütuste müügi swap-lepingute eesmärgiks on vedelkütuste hinna muutumise riski maandamine. 
Tehingud on sõlmitud kindla koguse vedelkütuste müügiks tulevastel perioodidel ning need on määratletud 
rahavoo riskimaandamise instrumentidena, kus maandatavaks alusinstrumendiks on kõrge tõenäosusega 
prognoositavad vedelkütuste müügitehingud. Tehingute õiglase väärtuse määramise aluseks on Platt´s 
European Marcetscani ja Nymexi noteeringud. Tehingute hinnad on noteeritud eurodes. 

 
Muutused vedelkütuste müügi swap -lepingute osas 1.4.2009- 1.4.2008-
tuhandetes kroonides 30.6.2009 30.6.2008

Õiglane väärtus aruandeperioodi algul 245 502 -564 189
Õiglase väärtuse muutus -197 727 -1 042 333
  kasumiaruandes kajastatud õiglase väärtuse muutus 604 -
  riskimaandamise reservis kajastatud õiglase väärtuse muutus -198 331 -1 042 333
Arveldatud rahas (+makstud/-laekunud) -35 256 40 654

Õiglane väärtus aruandeperioodi lõpul 12 519 -1 565 868
 

 
Valuuta müügi forward-leping 

Valuuta müügi forward-lepinguna oli seisuga 30. juuni 2008  kajastatud 10. jaanuaril 2008 sõlmitud 10 000 tuh 
euro müügi lepingu väärtus Eesti Panga kursist kõrgema kursiga. 

 
Muutused valuuta müügi forwardlepingu osas 1.4.2009- 1.4.2008-
tuhandetes kroonides 30.6.2009 30.6.2008

Õiglane väärtus aruandeperioodi algul - 1 400
Arveldatud rahas (laekunud) - -

Õiglane väärtus aruandeperioodi lõpul - 1 400
 

 

6. Lühiajalised finantsinvesteeringud 
 

Lühiajalised finantsinvesteeringud
tuhandetes kroonides

30.6.2009 30.6.2008

Õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande
kajastatavad finantsvarad 35 098 29 491
Lunastustähtajani hoitavad investeeringud - 24 626
Kokku lühiajalised finantsinvesteeringud 35 098 54 117
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7. Aktsiakapitali vähendamine 
4.6.2009 tehti Äriregistrisse kanne Eesti Energia ASi aktsiakapitali vähendamise kohta. Aktsiakapitali 

vähendati 2 674 tuh kr võrra 7 379 652 tuh kroonini 267 420 100-kroonise nimiväärtusega aktsia tühistamisega.  
Eesti Energia AS teeb mitterahalise väljamakse andes üle hoone Telliskivi tn Tallinnas hariliku väärtusega 

2 674 tuh kr. Äriseadustiku § 361 lg 2 järgi võib väljamakseid teha mitte varem kui kolme kuu möödumisel 
aktsiakapitali vähendamise äriregistrisse kandmisest. Sellest tulenevalt ei kajastu aktsiakapitali vähendamine 
käesolevas vahearuandes. 

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.  

1.4.2009- 1.4.2008- 1.7.2008- 1.7.2007-
30.6.2009 30.6.2008 30.6.2009 30.6.2008

Emaettevõtja omaniku osa kasumist 341 907 190 581 1 513 275 943 159
Kaalutud keskmine aktsiate arv (tuhandetes) 73 823 73 823 73 823 73 376
Tava puhaskasum aktsia kohta 4,63 2,58 20,50 12,85
Lahustunud puhaskasum aktsia kohta 4,63 2,58 20,50 12,85

3 kuud 12 kuud

 
 

9. Võlakohustuste nominaalväärtus ja korrigeeritud soetusmaksumus 
 

Võlakohustuste nominaalväärtus ja korrigeeritud soe tusmaksumus
tuhandetes kroonides

Nominaal- Korrigeeritud Nominaal- Korrigeeritud
väärtus soetus- väärtus soetus-

maksumus maksumus
Lühiajalised võlakohustused

Arvelduskrediit - - 4 4
Pikaajaliste pangalaenude tagasimaksed järgmisel perioodil 171 319 171 319 120 270 120 270
Kapitalirendikohustused - - 609 609
Kokku lühiajalised võlakohustused 171 319 171 319 120 883 120 883

Pikaajalised võlakohustused
Pangalaenud 1 010 815 1 009 413 591 040 589 228
Emiteeritud võlakirjad 4 693 980 4 516 917 4 693 980 4 505 529
Kokku pikaajalised võlakohustused 5 704 795 5 526 330 5 285 020 5 094 757
Kokku võlakohustused 5 876 114 5 697 649 5 405 903 5 215 640

30.6.2009 30.6.2008

 
 


