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KOKKUVÕTE 
 

 

2010/11. majandusaasta teine kvartal oli Eesti Energiale edukas. Märkimisväärne on fakt, et üle poole 
müügitulust ja kasumist teenisime vabadelt turgudelt, olles edukad konkurentsi tingimustes.  

Teenitud kasumi investeerime jätkuvalt Eestisse – elektri jaotusvõrkudesse, elektri ja vedelkütuste tootmise 
arendamisse ning seeläbi ka uute töökohtade loomisesse ja Eesti majandusse. 

Eesti Energia tugevus on integreeritud väärtusahelas ja paindlikus tootmises. Meil on olemas põlevkivi ja me 
toodame sellest nii elektrit kui ka vedelkütuseid. Olles paindlikud saame me juhtida oma tootmisportfelli nii, et 
väärtustada põlevkivi maksimaalselt sõltuvalt turu olukorrast. Meil on olemas jaotusvõrk ja otsekontakt 
klientidega, lisaks ka toimiv ja efektiivne müügiorganisatsioon.   

1. aprillist avanes osaliselt Eesti elektriturg ning Eesti Energia astus vabaturule tugeva ja konkurentsivõimelise 
energiaettevõttena. Teise kvartali lõpus oli meie turuosa Eesti vabaturul 87 protsenti. 

Lätis oli meil teise kvartali lõpus turuosa avatud turul 17%  protsenti. Samuti oleme Leedu avatud turul 
kasvatanud jõudsalt nii klientide arv kui ka turuosa, teise kvartali lõpuks oli meie prognoositud turuosa ka Leedu 
avatud turul 17 protsenti. 

Teise kvartali sündmustest toon välja kolm, mille mõju on pikaajaline ja mis on seotud Eesti Energia jaoks 
oluliste märksõnadega – keskkonnasõbralik elektritootmine ja sotsiaalne vastutus. 

Septembris sõlmisime Narva tuhavälja tuulepargi ehituslepingu, mille kohaselt püstitatakse 2012. aastaks Narva 
suletud tuhaväljale 17 tuulikut, mille keskmine aastatoodang on ligikaudu 90 GWh. Seni vaid 
põlevkivienergeetika jalajälge meenutanud tuhaväli saab aluseks tuuleelektrijaamale. 

Lisaks alustasime Aulepa tuuleparki kolme uue tuuliku püstitamist. Baltimaade võimsaim tuulepark saab sellega 
juurde 9 MW elektritootmise võimsust ning aastane elektritoodang suureneb 23 GWh võrra. 

Ida-Virumaal käivitasime edukalt ettevõtlikkuse arendusprogrammi Entrum. Tegemist on Eesti Energia suurima 
algatusega sotsiaalse vastutuse valdkonnas, mille kutsusime ellu selleks, et õpetada noortele aktiivses ja 
kaasahaaravas vormis, kuidas olla elus ettevõtlik ja oma sihte saavutada. Programmis osalemiseks registreerus 
üle 600 noore. 
 

 

 

Eesti Energia edu taga on kaks märksõna – tulude kasv ja püsikulude kontroll.  

Püsikulude kokkuhoid püsis tugevas fookuses kõigi ärivaldkonnade töös. Samal ajal suurendasime kasumlikkust 
vabadel turgudel kasvatades põlevkivist toodetud vedelkütuste eksporti ja olles edukad energiakaubanduses 
Baltimaades. 



 

Vabal turul müüsime üle poole toodetud elektrienergiast. Lisaks edukale energiakaubandusele toetab elektri ja 
võrguteenuste müügimahtude kasvu ka majanduskeskkonna stabiliseerumine.  

Toornafta maailmaturuhind on tasemel, mis toetab ka põlevkivist toodetud vedelkütuste tootmismahtude ja 
müügitulude kasvu. Tänaseks annab vedelkütuste tootmine märkimisväärse osa Eesti Energia kasumist.   

Majandusaasta teises kvartalis sõlmisime mitmeid kasumlikke lepinguid energeetikaseadmete müümiseks. 
Põlevkivi müügimahud kasvasid ning suurenesid ka muude peamiste toodete ja teenuste müügitulud. 

Tänu tugevatele finantsnäitajatele ning investorite ja finantsinstitutsioonide usaldusele saame jätkuvalt tagada 
piisava investeeringute voo kodumaise tootmise arendamiseks ja Eesti elektrivõrgu kvaliteedi parandamiseks.  

Head majandustulemused loovad tugeva aluse Eesti Energia lähiaastate mahukate investeeringute 
elluviimiseks. 

 

 



 

 

Peamised tegevusnäitajad 
 

Muutus Muutus

2010/11 2009/10 % 2010/11 2009/10 %

Elektrienergia müük, sh GWh 2 444 2 136 14,4% 4 727 4 196 12,7%

reguleeritud hinnaga GWh 1 083 1 458 -25,7% 2 270 3 081 -26,3%

reguleerimata hinnaga GWh 1 361 678 100,7% 2 457 1 115 120,3%

Soojusenergia müük GWh 50 56 -11,4% 148 161 -7,9%

Põlevkivi kontserniväline müük tuh t 489 408 19,8% 923 777 18,9%

Vedelkütuste kontserniväline müük tuh t 36 31 19,1% 72 71 1,4%

Võrguteenuste müügimaht GWh 1 279 1 209 5,8% 2 642 2 546 3,8%

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

Töötajate keskmine arv in. 7 467 7 708 -3,1% 7 410 7 779 -4,7%

Äritulud, sh mln kr 2 590 2 194 18,0% 5 249 4 491 16,9%

müügitulu mln kr 2 565 2 179 17,7% 5 206 4 373 19,1%

Kulumieelne ärikasum (EBITDA) mln kr 707 574 23,2% 1 656 1 398 18,4%

Ärikasum mln kr 351 221 59,1% 943 679 38,9%

Puhaskasum mln kr 225 71 216,6% 454 442 2,5%

Põhivara mln kr 20 023 20 709 -3,3% 20 023 20 709 -3,3%

Omakapital mln kr 17 328 17 808 -2,7% 17 328 17 808 -2,7%

Netovõlg mln kr 334 3 329 -90,0% 334 3 329 -90,0%

Investeeringud mln kr 745 709 5,0% 1 345 1 384 -2,8%

FFO mln kr 238 590 -59,7% 1 153 1 431 -19,5%

Võlakohustused / EBITDA1 korda 1,4 1,9 -0,5 pp 1,4 1,9 -0,5 pp

Netovõlg / EBITDA1 korda 0,1 1,1 -1,0 pp 0,1 1,1 -1,0 pp

Finantsvõimendus2 % 24,7% 24,2% 0,5 pp 24,7% 24,2% 0,5 pp

ROIC1 % 13,0% 9,0% 4,0 pp 13,0% 9,0% 4,0 pp

EBITDA / intressikulud võlakohustustelt korda 11,1 9,0 2,1 pp 13,0 11,1 1,9 pp

FFO / intressikulud võlakohustustelt korda 3,7 9,2 -5,5 pp 10,6 11,3 -0,7 pp

FFO / investeeringud % 32,0% 83,1% -51,2 pp 85,7% 103,4% -17,7 pp

EBITDA marginaal % 27,6% 26,4% 1,2 pp 31,8% 32,0% -0,2 pp

Ärikasumi marginaal % 13,7% 10,1% 3,6 pp 18,1% 15,5% 2,6 pp
1 Jooksva 12 kuu tulemused
2 Võlakohustused /  (võlakohustused + omakapital)

FFO - äritegevuse rahavoog, va käibekapitali muutused

ROIC - investeeritud kapitali tootlus

Netovõlg - võlakohustused miinus raha ja raha ekvivalendid

EBITDA marginaal - ärikasum enne kulumit jagatud müügituluga

Ärikasumi marginaal - ärikasum jagatud müügituluga

II kv 6 kuud
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Eesti Energia lühiiseloomustus 
 

Eesti Energia on rahvusvaheline energiaettevõte, mis tegutseb Baltimaade elektriturul. Kogu maailmas on 
hinnas meie põlevkivi töötlemise unikaalsed teadmised, oskused ja tehnoloogia. 

Ühtselt juhitud äri teeb Eesti Energiast kliendile asjatundliku ja kindla partneri kõigis energiaküsimustes. Eesti 
Energia on ainus Eesti energiaettevõte, kes tegeleb nii põlevkivi kaevandamise, elektri ja soojuse tootmise, 
ainulaadse õlitööstuse kui ka kliendile teenuste ja toodete pakkumisega. Väljaspool Eestit tegutseme Enefit 
kaubamärgi all. Müüme elektrit Läti ja Leedu klientidele ning tutvustame maailmale ainulaadset, 
keskkonnasõbralikku ja tõhusat põlevkivi töötlemise terviklahendust. 
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Tegevuskeskkond 
Majanduskeskkond 

Majandusolukorra paranemine Baltimaades ja Soomes jätkus ka 2010. kalendriaasta II kvartalis. Erinevalt 
I kvartalist kasvas sisemajanduse koguprodukt (SKP) nii Eestis, Lätis kui ka Soomes. Samal ajal Leedus SKP 
vähenes. Võrdlust eelmise aasta sama perioodiga mõjutab ka madal võrdlusbaas.  

Eestis oli Statistikaameti andmetel SKP muutus pärast üheksa kvartalist langemist (võrreldes eelmise aasta 
sama perioodiga) taas positiivne, ulatudes 2010. aasta II kvartalis 3%ni. Sisenõudlus püsib jätkuvalt nõrgana, 
2,4%line kasv II kvartalis võrreldes eelmise aastaga tulenes eelkõige varude suurenemisest. 
Eratarbimiskulutuste ja investeeringute langus jätkub, vastavalt 3,2% ja 17,1% võrreldes eelmise aasta 
II kvartaliga, ehkki langustempo on aeglustunud. Paranenud välistingimused soodustavad eksporti, mille kasv 
II kvartalis ulatus 18%ni.  

 

SKP muutus Baltimaades ja Soomes
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Makromajandusnäitajad Eestis
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Allikas: Eesti, Läti, Leedu, Soome statistikaametid 

Töötuse määr püsib teist kvartalit 18-19% juures, II kvartalis 18,6%. Keskmine brutopalga viie kvartali pikkune 
langus pöördus kasvuks II kvartalis (+1,2% võrreldes eelmise aasta II kvartaliga). Inflatsioon on alates 
2010. aasta algusest kiirenenud ning püsis II kvartalis 3% piires.  

Tööstustoodangu mahuindeks, mis iseloomustab toodetud tööstustoodangu mahu muutust võrreldes eelmise 
perioodiga, kasvas II kvartalis võrreldes eelmise aastaga keskmiselt 18%.  

Välistemperatuur 
Keskmine välistemperatuur oli Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituudi andmetel 

2010/11. majandusaasta II kvartalis 17,2 kraadi, mis on 1,8 kraadi kõrgem võrreldes eelmise majandusaasta 
II kvartaliga ja 2 kraadi kõrgem viimase kahekümne aasta keskmisest II kvartali välistemperatuurist. Kui 
keskmine temperatuur oli juulis ja augustis viimase kahekümne aasta keskmisest 4,3 ja 1,8 kraadi kõrgem, siis 
september oli ajaloolise keskmise tasemel. Majandusaasta kuue kuu keskmiseks välistemperatuuriks kujunes 
13,8 kraadi, mis on 1,1 kraadi kõrgem eelmise aasta esimesest poolaastast. Temperatuur mõjutab kontserni 
tuludest elektri- ja soojusenergia müügimahtusid, eelkõige talvistel kütteperioodidel. 

Elektriturud 
Elektrienergia reguleeritud müügihind Eestis majandusaasta II kvartali jooksul ei muutunud. 

Konkurentsiametiga kooskõlastatud elektrienergia reguleeritud müügihind Eestis on alates 2010. aasta 1. juunist 
48,01 s/kWh (30,7 €/MWh).  

Elektrituru osalise avamisega Eestis käivitus samaaegselt 2010. aasta 1. aprillil Eestis Nord Pool Spot 
elektribörsi Eesti hinnapiirkond1, kus hakati kauplema tarnetega päev-ette-turul. II kvartalis liikus päeva keskmine 
hind Eesti piirkonnas laias vahemikus 30,1-462,0 €/MWh, kvartali keskmiseks hinnaks kujunes 51,7 €/MWh. 
Erakorraliselt kõrge oli hind 24. augustil, ulatudes 462 €/MWh-ni tulenevalt kõrgest ostuhuvist madala pakkumise 
juures, mis tõi kaasa viiel tunnil maksimaalse lubatud börsihinna (2000 €/MWh). Antud päeva hinna välja jätmisel 
kujuneks II kvartali keskmiseks hinnaks Eesti piirkonnas 47,2 €/MWh. II kvartalis mõjutas elektrienergia nõudlust 
Eesti piirkonnas keskmisest kõrgem välistemperatuur juulis-augustis, samuti tööstustoodangu mahu kasv Eestis. 
Pakkumise poolt mõjutasid Estlinki kaabli planeeritud hooldus ja planeerimata katkestused juulis, odava 

                                                
1 Kuni 1. oktoobrini Estlinki hinnapiirkond. 
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muutuvkuluga tootmisvõimsuste nappus Lätis ja Leedus ning madal toodang Rootsi tuumajaamades, mis 
vähendas elektrienergia pakkumist Soomest Eestisse läbi Estlinki elektrikaabli. Eesti piirkonna kuue kuu 
keskmiseks hinnaks kujunes 44,1 €/MWh. 

Nord Pool Soome hinnapiirkonna keskmiseks hinnaks kujunes II kvartalis 47,7 €/MWh (+39,0%, 
+13,4 €/MWh). Hinnakonvergents Eesti ja Soome hinnapiirkonna vahel suureneb. Kui majandusaasta I kvartalis 
olid tunnihinnad Eesti ja Soome piirkonnas võrdsed 32% ajast, siis II kvartalis kasvas vastav osakaal 75%ni.  

Keskmiseks hinnaks Leedu elektribörsil BaltPool kujunes II kvartalis 54,5 €/MWh. Hinnataset on kõrgel 
hoidnud SRÜ ülekandeliinide ja Läti-Eesti ülekandeliinide piirangud, samuti madal toodang Läti 
hüdroelektrijaamades. Kuue kuu keskmine hind oli 48,0 €/MWh. 

Heitekaubandus  
2010. aasta detsembri CO2 heitekvootide keskmiseks hinnaks kujunes majandusaasta II kvartalis 14,8 €/t. 

Kvootide hind langes juuli alguse 15,4 €/t juuli lõpuks 13,7 €/t. Pärast seda on hind kasvanud, ulatudes 15,7 €/t 
septembri lõpuks tulenevalt peamiselt elektrienergia hindade kasvust. 2010. aasta kuue kuu keskmiseks CO2 
heitekvootide hinnaks kujunes 15,0 €/t 
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Nafta ja kütteõli  

Brent toornafta maailmaturu keskmine päeva sulgemishind oli käesoleva majandusaasta II kvartalis 
59,9 €/barrel (77,5 $/barrel), mis on 25,1% (13,2%) kõrgem kui eelmise majandusaasta II kvartalis. 
Maailmamajanduse kasvuootuste paranemine ja toornafta tootmist ja kohaletoimetamist häirinud orkaan 
Mehhiko lahes tõid kaasa hinna tõusu juuli alguse 58 €/barrel tasemelt 64 €/barrelini augusti alguseks. Kuigi 
oodatust kehvemad USA makromajandusandmed langetasid hinna augusti lõpuks tagasi 59-60 €/barrelini, on 
hind USA ja Hiina paranenud makromajandusnäitajate taustal jätkanud kerges tõusutrendis. Majandusaasta 
kuue kuu jooksul oli Brent toornafta keskmine hind 60,7 €/barrel (77,9 $/barrel), kasvades eelmise aasta sama 
perioodiga võrreldes 33,6% (22,4%). Naftat Eksportivate Riikide Organisatsioon (OPEC) prognoosib2 
2010. aastal nafta nõudluse kasvuks 1,1%. Eelkõige tuleneb kasv Hiinast ja teistest Aasia riikidest ning USAst, 
samal ajal kui nõudlus Lääne-Euroopas väheneb.  

Kütteõli keskmine hind oli II kvartalis 348 €/t (451 $/t). Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga kasvas hind 
10,1% (21,8%). Nõudlus raske kütteõli järele on Euroopas alates kriisi algusest püsinud madalal tasemel. Antud 
trend jätkus ka majandusaasta II kvartalis. Eesti Energia kaupleb raske kütteõliga ARA (Amsterdam-Rotterdam-
Antwerp) regioonis, mida on mõjutanud suurenenud laovarud ning Venemaa naftatoodete eksport. Kuue kuu 
keskmine raske kütteõli hind oli 352 €/t (452 $/t), kasvades 34,2% (22,9%). 
 
Lühiajaline väljavaade 

Euroopa Komisjoni 2010. aasta kevadprognoosis (avaldatud 2. mai 2010) oodatakse Euroopa majanduse järk-
järgulist taastumist, mida mõjutab positiivselt maailmamajanduse oodatust kiirem taastumine, eelkõige Aasias. 

                                                
2 OPEC - Monthly Oil Market Report 2010 oktoober. 
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Prognoosi järgi oodatakse Eestis ja Soomes 2010. aastal majanduse kasvu, vastavalt 0,9% ja 1,4%. Lätis ja 
Leedus aga jätkub langus ka 2010. aastal, vastavalt -3,5% ja -0,6%.  

Eesti Rahandusministeeriumi poolt 25. augusti avaldatud prognoosis oodatakse 2010. aasta SKP 
reaalkasvuks 2%. Kasvu mootoriks on paranenud välisturu tingimustes eksport, mille kasvuks oodatakse 15,1%. 
Sisenõudlust pärsib eelkõige olukord tööjõuturul. Tööpuuduse määraks prognoositakse 2010. aastal 17,5% ja 
keskmise palga languseks 0,6%. 

Septembri lõpus sõlmiti 2010/11. majandusaasta teise poolaasta (oktoober 2010 – märts 2011) 
tulevikutehinguid Soome piirkonna baasenergiale tasemel 53,4 €/MWh, mis on 0,9% kõrgem kui tegelik hind 
perioodil oktoober 2009 – märts 2010. 

2010. aasta CO2 heitekvootidega kaubeldi 2010. aasta septembri lõpus tasemel 15,4 €/t. Eelmise aasta 
septembri lõpus kaubeldi 2010. aasta kvoodiga hinnatasemel 13,6 €/t. 

Brent toornafta 2010/11. majandusaasta teise poolaasta (oktoober 2010 – märts 2011) lepinguid sõlmiti 
septembri lõpus hinnatasemel 60,6 €/barrel, mis on 14,3% kõrgem kui perioodi oktoober 2009 – märts 2010 
tegelik hind. Kütteõli vastava perioodi lepinguid sõlmiti septembri lõpus tasemel 325,6 €/t (hind 5,3% kõrgem).  
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Majandustulemused 
Eesti Energia 2010/11. majandusaasta II kvartali äritulud olid 2590 mln krooni (18,0% rohkem 
võrreldes eelmise aasta II kvartaliga), ärikasum 351 mln krooni (+59,1%) ja puhaskasum 
225 mln krooni (+216,6%). Suurimat mõju tulemustele avaldasid kõrgemad elektrienergia 
müügihinnad ja elektrienergia müügimahu kasv ning põlevkivi ja vedelkütuste tootmise 
kasumlikkuse suurenemine. Kuue kuu ärituludeks kujunes 5249 mln krooni (+16,9%), 
ärikasumiks 943 mln krooni (+38,9%) ja puhaskasumiks 454 mln krooni (+2,5%). 

Äritulud 

Kontserni äritulud ulatusid 2010/11. majandusaasta II kvartalis 2590 mln kroonini, kasvades võrreldes eelmise 
aasta sama perioodiga 18,0%. Müügiportfellis suurima osakaaluga oli elektrienergia müük reguleerimata 
hinnaga (moodustab 35% kogu müügitulust), millele järgnesid võrguteenuste müük (23%) ja elektrienergia müük 
reguleeritud hinnaga (20%). Elektrienergia turgude avamine Eestis ja Leedus ning kõrged hinnad elektribörsidel 
on kasvatanud müügitulu avatud turgudelt, mis käesoleva majandusaasta II kvartalis moodustasid 51% (eelmise 
aasta II kvartalis 37%). 
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Jaeäri  valdkonna äritulud kasvasid võrreldes eelmise majandusaasta II kvartaliga 21,8% (+303 mln krooni) 
ning ulatusid 1690 mln kroonini. Elektrienergia müügitulu ulatus 973 mln kroonini (+31,1%, 231 mln krooni) ja 
võrguteenuste müügitulu 602 mln kroonini (+11,0%, +60 mln krooni). Kasvu toetasid elektri müügitulu kasv 
Eestis tulenevalt turu avanemisest 1. aprillil 2010, elektri müügimahtude suurenemine Leedu jaeklientidele 
seoses elektrituru osalise avanemisega Leedus 2010. aasta 1. jaanuaril ja võrguteenuste müügimahu kasv. 
Kuue kuu äritulud moodustasid 3252 mln krooni (+10,5%, +309 mln krooni). 

Muutus Muutus

2010/11 2009/10 % 2010/11 2009/10 %

Elektri müük reguleeritud hinnaga, sh 982 1333 -26,3 2050 2832 -27,6

kontserniväline müük 978 1280 -23,6 2042 2723 -25,0

Elektri müük reguleerimata hinnaga, sh 635 93 582,8 1083 181 498,3

   Eesti avatud turul 453 0 - 796 0 -

   Läti avatud turul 83 93 -10,8 171 181 -5,9

   Leedu avatud turul 99 0 2493x 117 0 1554x

Elektri müük kokku 1617 1426 13,3 3133 3014 3,9

GWh

II kv 6 kuud

 

Hinnanguliselt on Eesti Energia turuosa Eesti avatud turul püsinud alates turu avanemisest 87% piires. Lätis 
oli meil II kvartalis keskmiselt 118 klienti, mis on 4 klienti rohkem kui eelmise aasta II kvartalis ning turuosa 
avatud turul 17%. Müügilangus on tulenenud mõnede suurklientide lahkumisest. Leedu avatud turul on meie 
klientide arv ja turuosa viimastel kuudel jõudsalt kasvanud. II kvartali lõpuks oli meil Leedu jaeturul 83 klienti 
(+82 klienti) ning septembri lõpuks potentsiaalne (olemasolevate klientide aastatarbimise põhjal leitud) turuosa 
avatud turul ca 17%.  

Muutus Muutus

2010/11 2009/10 % 2010/11 2009/10 %

Jaotusvõrgus edastatud elektrienergia 1330 1255 6,0 2757 2637 4,6

GWh

II kv 6 kuud
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2008. aasta lõpus alanud jaotusvõrgu müügimahu langus pöördus tagasi kasvuks 2010. aasta alguses 
tulenevalt külmast talvest ning jätkus ka käesoleva majandusaasta II kvartalis tänu majandusliku aktiivsuse 
tõusule. Keskpingel peamiselt äriklientidele edastatud elektrienergia kasvas II kvartalis 6,4%, (+60 GWh) ja kuue 
kuuga 6,2% (+120 GWh). Madalpingel eraklientidele edastatud elektrienergia maht oli II kvartalis 320 GWh 
(+4,9%,15 GWh). Majandusaasta kuue kuu jooksul oli eraklientidele edastatud 698 GWh, teenuste maht oli 
eelmise aasta tasemel. Keskmine võrguteenuse tariif oli II kvartalis 5,3% ja kuue kuu eest 1,7% kõrgem kui 
eelmise aasta samal perioodil. Alates 2010. aasta 1. juunist muutus võrguteenust tasu tulenevalt ülekandevõrgu 
tasu ligikaudu 18%-lisest kasvust. 

Jaotusvõrgu kaod3 olid II kvartalis 5,2%, kahanedes eelmise majandusaasta sama perioodiga võrreldes 
1,9 protsendipunkti. Eelmise aasta juuni-juuli elektrienergia kadu mõjutas näitude etteteatamine, mistõttu oli 
juuni kadu negatiivne ning juuli kadu tavapärasest kõrgem. Naturaalühikutes vähenes kadu II kvartalis -24,0%   
(-23 GWh). Majandusaasta kuue kuu kaoks kujunes 5,1% (-0,3 protsendipunkti). 

Valdkonna sideteenuste müügitulu oli II kvartalis 51 mln krooni (6,6%, +3 mln krooni). 2010. aasta septembri 
lõpu seisuga oli mobiilsel interneti-teenusel Kõu ligikaudu 25,5 tuhat aktiivset klienti, mis on 3,4% (0,8 tuhat 
klienti) enam kui eelneva aasta septembri lõpus. 

Taastuvatest energiaallikatest toodetava Rohelise Energia paketiga liitus II kvartalis 619 klienti. Kokku ulatus 
Rohelise Energia müük II kvartalis 7 GWhni (+81,1%, +3 GWh). 

Elektri ja soojuse tootmise valdkonna ärituludeks kujunes II kvartalis 1549 mln krooni (+18,2%, +238 mln 
krooni). Elektrienergia müügist teenisime tulu 1580 mln krooni ja soojusenergia müügist 36 mln krooni (+6,5%, 
+2 mln krooni). Nord Pool Spot elektribörsi Eesti hinnapiirkonna käivitumine Eestis 2010. aasta 1. aprillil, alates 
2010. aasta algusest kehtima hakanud leping elektritarneteks Leetu ja tulu Estlinki kaabli rendist olid peamisteks 
tulusid mõjutanud teguriteks. Kuue kuu äritulud ulatusid 3199 mln kroonini (+17,5%, +476 mln krooni). Tootmise 
valdkonna tulemused on esitatud saldeeritult elektribörsi ostude ja müükide osas. 

Muutus Muutus

2010/11 2009/10 % 2010/11 2009/10 %

Elektri müük reguleeritud hinnaga, sh 1 140 1 587 -28,2 2 372 3 292 -27,9

kontserniväline müük 98 134 -26,9 200 247 -19,0

Elektri müük reguleerimata hinnaga 1 385 727 151,9 2 524 1 241 153,6

Elektri müük kokku 2 525 2 314 28,4 4 896 4 533 21,8

GWh

II kv 6 kuud

 

Taastuva ja koostoodetud elektri tootmise eest saadi II kvartalis toetust 13 mln krooni (-19 mln krooni). 
Toetuse maht oli madalam kui I kvartalis kuna II kvartalis ei toodetud Narva elektrijaamades biokütusest 
taastuvenergiat seoses seadmete kapitaalremondiga. Majandusaasta kuue kuu eest saadi taastuva ja 
koostoodetud elektri tootmise toetust 147 mln krooni (+112 mln krooni).  

Merekaabli Estlink kasutusõiguste andmine Nord Pool Spot käsutusse võimaldab Eesti Energial saada 
renditulu. II kvartalis ulatus tulu 33 mln kroonini ja kuue kuuga 65 mln kroonini. 

Muutus Muutus

2010/11 2009/10 % 2010/11 2009/10 %

Soojusenergia müük 65 71 -8,9 171 184 -7,0

sh kontserniväline müük 50 56 -11,4 148 161 -7,9

GWh

II kv 6 kuud

 

Suvel on tavaliselt soojusenergia tarbimine madalam ning müüki mõjutab pigem tööstusklientide tarbimine kui 
nt välistemperatuur. Madalama müügi põhjuseks II kvartalis oli ühe suure töötuskliendi madalam tarbimine. 
Keskmine kontserniväline müügihind oli II kvartalis 21,7% kõrgem kui eelmise majandusaasta II kvartalis. 
Kõrgem müügihind tulenes peamiselt tootmissisendite hinna kasvust. 

Kütuste  valdkonna äritulud olid II kvartalis 1025 mln krooni (+45,4%, +320 mln krooni). Põlevkivi müügitulu 
ulatus 685 mln kroonini (+52,3%, 235 mln krooni) ja tulu vedelkütuste müügist 189 mln kroonini (+33,5%, 
+48 mln krooni). Suurem põlevkivi müügimaht, vedelkütuste kõrgem müügihind ja suuremad müügikogused olid 
peamised tulusid mõjutanud tegurid. Kuue kuu äritulud oli 1918 mln krooni (+38,4%, +532 mln krooni). 

                                                
3 Võrgukao protsent saadakse võrgukao jagamisel elektrivõrku sisenenud elektrienergia mahuga. Jaotusvõrgu kadu naturaalühikutes on 
jaotusvõrku sisenenud ja jaotusvõrgus tarbitud elektrienergia vahe. 
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Muutus Muutus

2010/11 2009/10 % 2010/11 2009/10 %

Põlevkivi kontsernisisene  müük (elekter tootmiseks) 3 417 2 144 59,0 6 275 4 164 51,0

Põlevkivi kontsernisisene  müük (õli tootmiseks) 379 260 46,0 770 656 17,0

Põlevkivi kontsernisisene müük (soojuse tootmiseks) 21 5 342,0 40 8 383,0

Põlevkivi kontserniväline müük 489 408 20,0 923 777 19,0

Põlevkivi müük kokku 4 306 2 817 53,0 8 009 5 605 43,0

tuh t

II kv 6 kuud

 

Elektrienergia ja õli toodangu kasv on kaasa toonud ka nõudluse suurenemise põlevkivi järele. Põlevkivi 
kontsernivälist müüki mõjutas suurem toodangu maht, mis võimaldas müüa suuremas koguses 
põlevkivikontsentraati ning põlevkivi tarnimine uuele kliendile alates septembri teisest poolest. Põlevkivi 
keskmine müügihind oli 0,9% madalam kui eelmise majandusaasta II kvartalis.  

Muutus Muutus

2010/11 2009/10 % 2010/11 2009/10 %

Vedelkütuste müük 42 35 20,5 81 79 2,8

sh kontserniväline müük 36 31 19,1 72 71 1,4

tuh t

II kv 6 kuud

 
Suurem vedelkütuste tootmine on võimaldanud suurendada ka müügimahtusid. Vedelkütuste keskmine 

müügihind järgib raske kütteõli maailmaturuhinda ning on koos sellega ka kasvanud - II kvartalis oli hind 9,2% ja 
kuue kuuga 12,2% kõrgem kui eelmise aasta samal perioodil. Hinnariski maandamiseks oli tulevikutehingutega 
kaetud vedelkütuste müük II kvartalis 15 tuh tonni, keskmise hinnaga 320 €/t.  

Valdkonna energeetikaseadmete ja kaupade eksporditulu kahanes II kvartalis 57,0% (-21 mln krooni), kuid 
kodumaine müügitulu kasvas 486,1% (+36 mln krooni), tulenedes peamiselt uue õlitehase rajamiseks seadmete 
ehitusest. Müügitulu killustikust kahanes 25,4% (-2 mln krooni). Suurem vedelkütuste toodang tõi kaasa ka 
uttegaasi müügitulu 52,6%-lise (+5 mln krooni) kasvu. Kokku ulatus muude toodete ja kaupade müügitulu 
II kvartalis 87 mln kroonini (+31,0%) ning kuue kuuga 188 mln kroonini (+49,1%). 

Ärikulud ja kasum 

Kontserni ärikasum ulatus II kvartalis 351 mln kroonini (+59,1% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga). 
Ärikasumiks enne kulumit (EBITDA) kujunes 707 mln krooni (+23,2%). Esimese kuue kuuga teenis kontsern 
ärikasumit 943 mln krooni, mis on 38,9% (+ 264 mln krooni) rohkem kui eelmise aasta samal perioodil teenitud 
ärikasum. 

Jaeäri  valdkonna ärikasumiks kujunes II kvartalis 174 mln krooni (+0,8%, +1 mln krooni).  

Jaotusvõrgu kasumlikkus võrreldes eelmise aasta II kvartaliga langes 131 mln kroonini (-8,0%, -11 mln krooni). 
Käesoleva aasta II kvartali kasumlikkust mõjutasid jaotusvõrgu teenuste tarbimise kasv 75 GWh (1330 GWhni), 
Eestit tabanud tormi kahjustuste likvideerimiseks tehtud erakorralised kulud 15 mln krooni ulatuses (+15 mln 
krooni), plaaniliste hoolduskulude suurenemine tulenevalt madalast tasemest eelmisel aastal ja 
infotehnoloogiliste kulude suurenemine seoses uute programmide kasutuselevõtuga ning kulumi kasv (6,4% 
II kvartalis) tulenevalt pidevast investeerimisest elektrivõrku.  

Elektritööde ja võrguehituse kasumlikkust on suurendanud püsikulude kokkuhoid - tegevusinertsi tõttu ei 
saanud kõik ettevõtted uuele majandusolukorrale eelmise aasta esimesel poole reageerida, kuid praeguseks on 
kulubaasi märgatavalt vähendatud. Elektrimüügi kasumlikkust Lätis on mõjutanud marginaalide vähenemine 
tulenevalt konkurentide hinnapoliitikast. 

Tootmise  valdkonna ärikasum oli II kvartalis 33 mln krooni (+56 mln krooni).  

Kasumlikkust II kvartalis mõjutanud tegurid olid kõrgem elektrienergia müügihind võrreldes eelmise aasta 
II kvartaliga ja suurem müügikogus, suurem omatoodangu maht - kontserni netotoodang kasvas II kvartalis 
0,8 TWh võrra 2,3 TWh-ni, püsikulude kokkuhoid 35 mln krooni, ostetud elektri mahu vähenemine 0,6 TWh võrra 
ja ostuhinna kallinemine (eelmisel aastal ostsime Leedust 0,7 TWh elektrienergiat soodsatel tingimustel), CO2 
heitekvoodi ümberhindluse puudumine, merekaabli kasututasu ja taastuvenergia toodangu vähenemine 25 GWh 
võrra 15 GWh-ni. 

Kuue kuu kasumlikkust mõjutasid lisaks eelnevale püsikulude vähenemine I kvartalis ning suurem 
taastuvenergia toodang. 

Kütuste  valdkonna ärikasum kasvas II kvartalis 154,3 mln kroonini (+72,8%, +65 mln krooni).  

Kaevanduste ärikasumiks kujunes II kvartalis 110 mln krooni (58,6%, +41 mln krooni). Kasv tulenes peamiselt 
põlevkivi müügi 52,9%-lisest (1,5 mln tonni) suurenemisest. Kasumlikkust vedelkütuste müügist suurendasid 
kõrgemad müügihinnad (+374 kr/t II kvartalis), paranenud saagikus (+0,3 protsendipunkti II kvartalis), mis 
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suurendab toodetud vedelkütuste hulka ühe põlevkivi tonni kohta ja Enefit-seadmete suurem töökindlus 
(seadmed töötasid üle 40% rohkem võrreldes eelmise aasta II kvartaliga). Võrdlust eelmise aastaga mõjutab 
erinevus remondigraafikutes. Samas on töökindlust parandanud ka investeeringud. Energeetikaseadmete 
kasumlikkus on samuti kasvanud ning tuleneb peamiselt suuremat lisandväärtust andvate seadmete 
valmistamisest. Valdkonna kuue kuu ärikasumi mõjutajateks on olnud eespool toodud tegurid. 

Majanduslik lisandväärtus 

Majandusaasta II kvartalis jätkus kontserni majandusliku lisandväärtuse suurenemine võrreldes eelmise aasta 
sama perioodiga. Majanduslikku lisandväärtust mõjutab ka kontserni ärikasumi sesoonsus. Alates 
2010/11. majandusaasta algusest muutus kontserni arvestuslik kaalutud keskmine kapitali hind 9,7%-lt 10,0%-le. 

Muutus Muutus

2010/11 2009/10 mln kr 2010/11 2009/10 mln kr

Kontserni majanduslik lisandväärtus, sh -102 -199 97 41 -155 196

jaeäri valdkond 0 6 -6 39 22 17

elektri ja soojuse tootmine valdkond -153 -187 34 -39 -132 93

kütuste valdkond 78 32 46 110 36 74

mln kr

II kv 6 kuud

 

Kütuste valdkonna majandusliku lisandväärtuse kasvu toetasid kasumlikum põlevkivi kaevandamine ja 
vedelkütuste tootmine. Elektri ja soojuse tootmise kasumlikkuse kasv tulenes peamiselt kõrgematest 
müügihindadest. Jaeäri majandusliku lisandväärtuse languse tõi kaasa kasumlikkuse püsimine ligikaudu samal 
tasemel ning investeeritud kapitali kasv võrreldes eelmise aastaga. 

Investeeringud 

Kontserni investeeringute maht oli II kvartalis 745 mln krooni ja esimesel poolaastal 1345 mln krooni. 
Investeeringud suunasime elektrivõrgu töökindluse ja kvaliteedi parandamiseks, uue Enefit-tehnoloogial 
põhineva õlitehase rajamiseks, väävlipuhastusseadmete paigaldamiseks ja kaevanduste moderniseerimiseks.  

Muutus Muutus

2010/11 2009/10 % 2010/11 2009/10 %

Kontserni investeeringud, sh 745 709 5,0 1 345 1 384 -2,8

jaeäri valdkond 206 265 -22,4 388 523 -25,8

elektri ja soojuse tootmine valdkond 318 153 107,6 536 513 4,4

kütuste valdkond 177 271 -34,7 325 321 1,1

mln kr

II kv 6 kuud

 

Jaeäri  ärivaldkonnas investeerisime 206 mln krooni (kuue kuuga 366 mln krooni) uute liitumiste 
väljaehitamiseks kui ka võrgu töökindluse suurendamiseks. Tootmise  ärivaldkonnas investeerisime 
väävlipuhastusseadmete paigaldamiseks Narva Elektrijaamades 208 mln krooni (kuue kuuga 351 mln krooni), 
Ahtme gaasikatlamaja ehitamiseks 15 mln krooni (41 mln krooni), Aulepa tuulepargis uute tuulikute 
paigaldamiseks 15 mln krooni (15 mln krooni) ja Iru elektrijaamas kütusena jäätmeid kasutava energiaploki 
rajamiseks 9 mln krooni (27 mln krooni). Kütuste  ärivaldkonnas investeerisime uue õlitehase rajamiseks II 
kvartalis 72 mln (kuue kuuga 153 mln krooni). Põlevkivi kaevandamise seadmete ja rajatiste rekonstrueerimiseks 
ning uute ehitamiseks kasutati II kvartalis 65 mln (133 mln krooni). 

Suuremate investeerimisprojektide seis septembri lõpus: 

• Enefit-280 õlitehase rajamine – septembri lõpuks oleme projekti kokku investeerinud 519 mln krooni. 
Ehitustöödega Narvas on alustatud ning käivad tehase vundamendi valamistööd. Samal ajal on 
mahutipargis valmimas kaks 10 tuh kuupmeetrist mahutit, milles hakatakse tulevikus tooteid 
ladustama. Retort, mille ehitab kontserni kuuluv Tehnoloogiatööstus, on samuti valmimas ning 
tarnitakse plaanide kohaselt oktoobri lõpus tehase territooriumile. Tehase ehitus kulgeb lepingujärgses 
graafikus. Planeerime projekti investeerida kokku ligikaudu 3,0 mld krooni ning tehas peaks käivituma 
2012. aasta kevadel. 

• väävlipuhastusseadmete paigaldamine – kokku oleme projekti investeerinud 759 mln krooni. 
Septembri lõpus käisid viimased valmistustööd seadmete paigaldamiseks kolmandale energiaplokile, 
tööst väljas oli ka 6. energiaplokk. Kokku planeerime projekti investeerida ligikaudu 1,7 mld krooni ning 
seadmed peaks praeguste plaanide järgi olema paigaldatud 2012. aastaks. 

• Iru prügiploki rajamine - septembri lõpuks oleme investeerinud 27 mln krooni. Prügiploki ehitust on 
aeglustanud ploki rajamisega seonduvad õigusvaidlused, mille eesmärgiks oli kehtiv ehitusluba 
vaidlustada, sh esialgse õiguskaitse raames selle kehtivus peatada. Septembri lõpus leidis Tallinna 
Ringkonnakohus, et puudub vajadus esialgse õiguskaitse kohaldamiseks. 
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• Narva tuulepark – septembri lõpu seisuga projekti investeerinud ei ole. Ehitustööde ettevalmistused 
algavad oktoobris ning tuulikud püstitatakse tuhaväljale 2012. aasta jooksul. Investeeringud kokku 
ulatuvad 0,9 mld kroonini. 

Rahavood 

Majandusaasta II kvartalis oli kontserni puhas rahavoog -2,4 mld krooni (-2,4 mld krooni võrreldes eelmise 
aasta II kvartaliga).  

Muutus Muutus

2010/11 2009/10 % 2010/11 2009/10 %

Äritegevuse rahavood kokku 451 740 -39,0 1 455 1 489 -2,3

Tasutud põhivara soetamisel -787 -612 28,5 -1 522 -1 363 11,7

Üle 3-kuuliste deposiitide netomuutus -333 288 -215,8 1 326 -828 -260,1

Dividendimaksed -1 708 0 - -1 708 -324 427,2

Pangalaenude võtmine 20 0 - 26 626 -95,8

Pangalaenude tagasimaksmine -11 -11 0,0 -27 -95 -71,1

Muud korrigeerimised -15 -343 -95,7 34 114 -70,6

Puhas rahavoog -2 383 61 -4 012,3 -416 -382 9,1

mln kr

II kv 6 kuud

 

Äritegevuse rahavooge II kvartalis mõjutasid jätkuvalt tugev tulemus äritegevusest, korrigeeritud kasum enne 
maksustamist kasvas 25,2% (+136 mln krooni võrreldes eelmise aasta II kvartaliga) ja tulumaksu tasumine 
dividendidelt 450 mln krooni ulatuses (+449 mln krooni). Finantseerimise osas käesoleva aasta II kvartalis olulisi 
tehinguid ei toimunud, võtsime välja laenu 20 mln krooni ulatuses Nordea pangast Kohtla-Järve Soojuse poolt 
ehitatava katlamaja finantseerimiseks. Põhivara soetamisel tasutud summasid ning dividendimakseid ja nendelt 
tasutud tulumaksu finantseerisime omavahenditest. 

Finantseerimine 

Eesti Energia bilansistruktuur on püsinud konservatiivsena. 2010. aasta septembri lõpu seisuga oli 
võlakohustused / (võlakohustused + omakapital) näitaja 24,7% (+1,5 protsendipunkti võrreldes 30. juuni 2010).  

Võlakohustuste / kulumieelne ärikasum (jooksev 12 kuud) näitaja on vähenenud aastaga 1,6lt 1,4le tingituna 
kulumieelse ärikasum kasvust.  

Kontserni likviidsuspositsioon on jätkuvalt tugev. Käibekapital oli 2010. aasta septembri lõpu seisuga 5,3 mld 
krooni (-26,1%, -1,9 mld krooni võrreldes 30. juuniga 2010). Kontserni netovõlg oli 30. septembri 2010 seisuga 
0,3 mld krooni (-119,34%, +2,1 mld krooni), kui arvestada ka kontserni deposiite tähtajaga üle 3 kuu. 
Võlakohustused on püsinud võrreldes 2010. aasta juuni lõpuga samal tasemel (+0,2%). 

Finantsvõimendus
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30. septembri 2010 seisuga oli Eesti Energia võlakohustuste kaalutud keskmine intressimäär 4,1%, püsides 
samal tasemel eelmise aasta septembri lõpuga. Eesti Energia võlakohustuste alusvaluutaks on euro.  

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 laenud, mille laenujääk oli septembri lõpu seisuga 917 mln krooni, 
Euroopa Investeerimispanga laen laenujäägiga 181 mln krooni ja laen Nordealt laenujäägiga 52 mln krooni. 
Laenuportfellist 80% on fikseeritud intressimääraga ning 20% ujuva intressimääraga. Väljavõtmata laenude maht 
on 2010. aasta septembri lõpu seisuga 2,1 mld krooni. 
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Krediidireitingud 

Eesti Energia krediidireitingud on Moody’se kinnitatud stabiilse väljavaatega A3 ja Standard & Poor’si 
kinnitatud stabiilse väljavaatega BBB+. Moody’s alandas 2010. aasta 14. juulil pikaajaliste võlakohustuste 
reitingut seoses Eesti valitsuse toe eeldatava vähenemisega, mille üheks näiteks on ülekandeettevõtja Eleringi 
eraldamine. Standard ja Poor’s muutis Eesti Energia reitingut 2010. aasta 8. juulil, põhjustena Eleringi 
eraldamine ja eeldatav võlakohustuste kasv seoses suuremahulise investeeringukavaga. Krediidireitingu 
alandamisel pole olulist mõju Eesti Energia finantssuutlikkusele ega laenuvõimele ning olemasolev reitingutase 
tagab ettevõttele piisava finantspaindlikkuse. 
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Konsolideeritud kasumi- ja koondkasumi aruanne 

 

 

KONSOLIDEERITUD KASUMIARUANNE
miljonites kroonides

Lisa

2010 2009 2010 2009 2009/10 2008/09

JÄTKUVAD TEGEVUSVALDKONNAD
Müügitulu 2 565,0 2 178,6 5 206,1 4 373,0 11 437,0 10 320,6 2
Muud äritulud 21,2 15,5 39,3 117,5 292,1 151,8
Sihtfinantseerimine 3,4 0,1 3,6 0,4 4,4 20,4

Valmis- ja lõpetamata toodangu
varude jääkide muutus -28,6 40,9 0,3 55,7 56,2 72,9
Kaubad, toore, materjal ja teenused -1 179,2 -824,4 -2 217,0 -1 641,2 -4 924,8 -4 508,0
Tööjõukulud -478,3 -460,1 -958,6 -901,9 -1 983,3 -1 957,8
Põhivara kulum ja väärtuse langus -356,4 -353,5 -712,4 -718,8 -1 672,6 -1 552,7
Muud tegevuskulud -196,1 -376,5 -418,2 -605,6 -899,5 -1 065,8

ÄRIKASUM 351,0 220,6 943,1 679,1 2 309,5 1 481,4 2

Finantstulud 27,5 53,0 61,8 105,6 141,8 214,8
Finantskulud -50,1 -58,3 -102,2 -112,8 -209,5 -185,7
Neto finantstulud (-kulud) -22,6 -5,3 -40,4 -7,2 -67,7 29,1

Kasum kapitaliosaluse meetodil
investeeringutelt sidusettevõtjatesse - - - - 21,4 27,2

KASUM ENNE TULUMAKSUSTAMIST 328,4 215,3 902,7 671,9 2 263,2 1 537,7
TULUMAKSUKULU -103,6 -144,3 -449,2 -229,6 -450,8 -229,7
KASUM JÄTKUVATEST TEGEVUSVALDKONDADEST 224,8 71,0 453,5 442,3 1 812,4 1 308,0

KASUM/KAHJUM LÕPETATUD TEGEVUSVALDKONNAST - -148,5 - -182,9 628,7 126,6 11

ARUANDEAASTA KASUM 224,8 -77,5 453,5 259,4 2 441,1 1 434,6

sh emaettevõtja omaniku osa kasumist 234,1 -67,8 468,0 274,0 2 437,3 1 437,8
     vähemusomanike osa kasumist/kahjumist -9,3 -9,7 -14,5 -14,6 3,8 -3,2

Tava puhaskasum aktsia kohta (kroonides) 3,17 -0,92 6,34 3,71 33,03 19,48 7
Lahustunud puhaskasum aktsia kohta (kroonides) 3,17 -0,92 6,34 3,71 33,03 19,48 7

KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE
miljonites kroonides

2010 2009 2010 2009 2009/10 2008/09

ARUANDEAASTA KASUM 224,8 -77,5 453,5 259,4 2 441,1 1 434,6

Muu koondkasum
Riskimaandamisinstrumentide ümberhindlus 43,7 9,2 -43,2 -278,1 -177,4 970,2
Välismaiste tütarettevõtjate ümberarvestusel 
tekkinud valuutakursivahed 0,5 -0,1 -0,1 0,2 -0,1 -
Majandusaasta muu koondkasum 44,2 9,1 -43,3 -277,9 -177, 5 970,2

MAJANDUSAASTA KOONDKASUM KOKKU 269,0 -68,4 410,2 -18,5 2 263,6 2 404,8

sh emaettevõtja omaniku osa koondkasumist/kahjumist 278,3 -58,7 424,7 -3,9 2 259,8 2 408,0
     vähemusomanike osa koondkasumist/kahjumist -9,3 -9,7 -14,5 -14,6 3,8 -3,2

12 kuud
1. oktoober - 30. september

12 kuud
1. oktoober - 30. september

3 kuud 6 kuud
1. juuli - 30. september 1. aprill - 30. september

3 kuud 6 kuud
1. juuli - 30. september 1. aprill - 30. september
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Konsolideeritud finantsseisundi aruanne 
 

miljonites kroonides
31. märts Lisa

VARAD 2010 2009 2010

Põhivara
Materiaalne põhivara 19 469,7 18 253,0 18 905,5 4
Immateriaalne põhivara 321,1 198,4 260,9
Investeeringud sidusettevõtjatesse 181,7 178,6 181,7
Tuletisinstrumendid 10,7 26,2 13,6 5
Pikaajalised nõuded 39,5 2 052,6 38,7
Kokku põhivara 20 022,7 20 708,8 19 400,4

Käibevara
Varud 548,3 513,7 535,3
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 1 473,8 1 811,7 1 582,3
Tuletisinstrumendid 7,8 92,2 78,7 5
Finantsvarad õiglases väärtuses muutustega läbi 
kasumiaruande 68,8 37,0 16,9
Üle 3-kuulise tähtajaga deposiidid pankades 4 632,8 1 221,1 5 959,2
Raha ja raha ekvivalendid 711,3 1 139,0 1 127,5
Kokku käibevara 7 442,8 4 814,7 9 299,9

Lõpetatava tegevusvaldkonna vara - 5 422,7 -

Kokku varad 27 465,5 30 946,2 28 700,3

OMAKAPITAL

Emaettevõtja omanikule kuuluv kapital ja reservid
Aktsiakapital 7 379,7 7 379,7 7 379,7 6
Ülekurss 4 065,5 4 065,5 4 065,5
Kohustuslik reservkapital 738,2 738,2 738,2
Riskimaandamise reserv -71,4 106,1 -28,2
Realiseerimata kursivahed -0,1 - -
Jaotamata kasum 5 176,3 5 482,9 6 416,3
Kokku emaettevõtja omanikule kuuluv kapital ja rese rvid 17 288,2 17 772,4 18 571,5

Vähemusosa 39,7 36,0 54,2

Kokku omakapital 17 327,9 17 808,4 18 625,7

KOHUSTUSED

Pikaajalised kohustused
Võlakohustused 5 620,4 5 518,1 5 617,9 8
Võlad hankijatele 3,4 1,3 1,2
Tuletisinstrumendid 48,4 8,9 77,7 5
Tulevaste perioodide tulud 1 836,1 1 815,7 1 822,5
Eraldised 452,3 327,5 441,7
Kokku pikaajalised kohustused 7 960,6 7 671,5 7 961,0

Lühiajalised kohustused
Võlakohustused 57,9 171,3 54,8 8
Võlad hankijatele ja muud võlad 1 527,5 1 782,6 1 796,4
Tuletisinstrumendid 53,3 1,1 44,0 5
Tulevaste perioodide tulud 5,3 3,4 3,4
Eraldised 533,0 164,0 215,0
Kokku lühiajalised kohustused 2 177,0 2 122,4 2 113,6

Lõpetatava tegevusvaldkonna kohustused - 3 343,9 -

Kokku kohustused 10 137,6 13 137,8 10 074,6

Kokku kohustused ja omakapital 27 465,5 30 946,2 28 700,3

30. september



                                                                                                            

 

18 Vahearuanne • 30. september 2010       

Konsolideeritud rahavoogude aruanne 
 

 

 

 

miljonites kroonides

2010 2009 2010 2009 2009/10 2008/09
Rahavood äritegevusest

Jätkuvate tegevusvaldkondade rahavood äritegevusest  
Äritegevusest saadud raha 887,4 688,3 1 891,0 1 389,6 4 177,4 2 494,9
Makstud intressid ja laenukulud -1,4 -1,8 -15,0 -13,9 -244,0 -243,8
Saadud intressid 14,7 54,1 29,1 114,2 102,2 234,8
Makstud tulumaks -449,6 -0,9 -450,1 -1,1 -680,6 -169,3
Kokku jätkuvate tegevusvaldkondade rahavood äritege vusest 451,1 739,7 1 455,0 1 488,8 3 355,0 2 316,6
Lõpetatud tegevusvaldkonna rahavood äritegevusest - 46,6 - 183,2 -34,8 670,3
Kokku rahavood äritegevusest 451,1 786,3 1 455,0 1 672,0 3 320,2 2 986,9

Rahavood investeerimisest
Jätkuvate tegevusvaldkondade rahavood investeerimis est
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel -787,3 -612,4 -1 522,0 -1 362,8 -3 196,4 -2 942,6
Laekunud liitumis- ja muud teenustasud 29,7 50,6 73,1 99,5 142,0 216,0
Laekunud põhivara sihtfinantseerimine 0,6 - 0,6 - 0,6 -
Laekunud materiaalse põhivara müügist 2,9 8,4 11,7 9,5 90,7 33,3
Üle 3-kuuliste deposiitide netomuutus -333,1 287,7 1 326,4 -828,3 -3 411,8 -139,9
Tasutud lühiajaliste finantsvarade soetamisel -90,9 -71,6 -169,4 -152,9 -343,5 -324,1
Pikaajalistelt finantsinvesteeringutelt
laekunud dividendid - 480,1 - 498,1 -461,9 498,1
Lõpetatud tegevusvaldkonnale antud arvelduskrediidi muutus - -556,9 - -488,4 2 670,4 -188,8
Laekunud lühiajaliste finantsvarade müügist ja lunastamisest 42,9 70,0 117,6 148,0 312,2 353,0
Kokku jätkuvate tegevusvaldkondade rahavood investe erimisest -1 135,2 -344,1 -162,0 -2 077,3 -4 197,7 -2 495,0
Lõpetatud tegevusvaldkonna rahavood investeerimises t - -123,4 - -191,5 -229,1 -379,0
Lõpetud tegevusvaldkonnalt saadud dividendid - - - - 480,1 -
Laekunud lõpetatud äritegevuse müügist - - - - 2 596,9 -
Kokku rahavood investeerimisest -1 135,2 -467,5 -162,0 -2 268,8 -1 349,8 -2 874,0

Rahavood finantseerimisest
Jätkuvate tegevusvaldkondade rahavood finantseerimi sest
Saadud pikaajalised pangalaenud 19,5 - 26,2 625,9 52,2 625,9
Tagasi makstud pangalaenud -10,6 -10,7 -27,4 -94,9 -73,3 -155,0
Tagasi makstud kapitalirendikohustused - - - - - -0,4
Arvelduskrediidi muutus - - - - - -15,5
Makstud dividendid -1 708,0 -324,0 -1 708,0 -324,0 -2 744,0 -976,0
Kokku jätkuvate tegevusvaldkondade rahavood finants eerimisest -1 699,1 -334,7 -1 709,2 207,0 -2 765,1 -521,0
Lõpetatud tegevusvaldkonna rahavood finantseerimise st - 76,8 - 8,3 367,0 -291,3
Kokku rahavood finantseerimisest -1 699,1 -257,9 -1 709,2 215,3 -2 398,1 -812,3

Puhas rahavoog -2 383,2 60,9 -416,2 -381,5 -427,7 -699,4

Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi algul 3 094,5 1 078,1 1 127,5 1 520,5 1 139,0 1 838,4
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi lõpul 711,3 1 139,0 711,3 1 139,0 711,3 1 139,0
Kokku raha ja raha ekvivalentide muutus -2 383,2 60,9 -416,2 -381,5 -427,7 -699,4

12 kuud
1. oktoober - 30. september

6 kuud3 kuud
1. juuli - 30. september 1. aprill - 30. september



                                                                                                            

 

19 Vahearuanne • 30. september 2010       

Konsolideeritud omakapitali muutuste aruanne 

 

 

miljonites kroonides
Emaettevõtja omanikule kuuluv omakapital Vähe-

Aktsia- Üle- Kohus- Muud Jaotamata Kokku mus- Kokku
kapital kurss tuslik reservid kasum osa
(lisa 6) reserv-

kapital

Omakapital seisuga 31. märts 2009 7 382,3 4 065,5 738, 2 384,0 5 532,3 18 102,3 50,6 18 152,9

Koondkasum
Majandusaasta koondkasum - - - -277,9 274,0 -3,9 -14,6 -18,5
Aktsiakapitali vähendamine
(Vabariigi Valitsuse 11. detsembri
2008 korraldus nr 502) (lisa 6) -2,6 0,6 -2,0 -2,0
Makstud dividendid - - - - -324,0 -324,0 - -324,0
Kokku tehingud omanikega - - - - -324,0 -324,0 - -324,0

Omakapital seisuga 30. september 2009 7 379,7 4 065,5 738,2 106,1 5 482,9 17 772,4 36,0 17 808,4

Omakapital seisuga 31. märts 2010 7 379,7 4 065,5 738, 2 -28,2 6 416,3 18 571,5 54,2 18 625,7

Koondkasum
Majandusaasta koondkasum - - - -43,3 468,0 424,7 -14,5 410,2
Makstud dividendid - - - - -1 708,0 -1 708,0 - -1 708,0
Kokku tehingud omanikega - - - -43,3 -1 240,0 -1 283,3 -14,5 -1 297,8

Omakapital seisuga 30. september 2010 7 379,7 4 065,5 738,2 -71,5 5 176,3 17 288,2 39,7 17 327,9



 

 

Finantsaruannete lisad 
1. Arvestus- ja aruandluspõhimõtted 

Käesolev konsolideeritud vahearuanne on koostatud kooskõlas rahvusvaheliste finantsaruandluse 
standarditega (IFRS) ja Rahvusvaheliste Finantsaruandlusstandardite Tõlgendamise Komitee (IFRIC) 
tõlgendustega, nagu Euroopa Liit on need vastu võtnud. Aruannete koostamisel on lähtutud standardi IAS 34 
"Interim Financial Reporting" nõuetest lühendatud vahearuannete kohta (condensed interim financial 
statements). 

Vahearuande koostamisel on kasutatud samu arvestuspõhimõtteid ja aruannete esitusviise nagu 31. märtsi 
2010 lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruandes. 

Alates 1.aprillist 2010 kontsernile kohustuslikuks muutunud uued rahvusvahelise finantsaruandluse standardid, 
avaldatud standardite parandused ja Rahvusvaheliste Finantsaruandlusstandardite Tõlgendamise Komitee 
tõlgendused on avaldatud 31. märtsil 2010 lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise 
aastaaruandes.  Uued standardid, avaldatud standardite parandused ja tõlgendused ei toonud kaasa muudatusi 
kontserni arvestuspõhimõtetes ega finantsaruandluses. 

Võrreldes 30. september 2009 vahearuandega on segmendiaruandes muudetud kesksete teenistuste poolt 
tütarettevõtjatelt saadud intressi- ja dividenditulude kajastamist, mille tulemusena intressi- ja dividenditulud ei 
kajastu enam ärikasumi  koosseisus vaid finantstuludena. Samuti on konsolideeritud kasumiaruandes ja 
segmendiaruandes finantstuludena kajastatud lõpetatud tegevusvaldkonnalt saadud intressitulud.  

Juhatuse hinnangul kajastab Eesti Energia ASi ja tema tütarettevõtjate (kontsern) perioodi 1. aprill 2010 - 30. 
september 2010 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 kolm ärivaldkonda: 

- jaeäri (hõlmab ettevõtjaid ja äriüksusi Energiamüük, UAB Enefit, SIA Enefit, Müük ja Teenindus, Eesti 
Energia Jaotusvõrk OÜ, Eesti Energia Elektritööd AS, Eesti Energia Võrguehitus AS, Televõrgu AS); 

- elektri ja soojuse tootmine (hõlmab ettevõtjaid ja äriüksusi Eesti Energia Narva Elektrijaamad AS, 
Taastuvenergia, Iru Elektrijaam, Kohtla-Järve Soojus AS, Energiakaubandus, Solidus Oy, AS Narva Soojusvõrk, 
OÜ Aulepa Tuulepargid, Eesti Energia Tabasalu Koostootmisjaam OÜ); 

- kütused (hõlmab ettevõtjaid ja äriüksusi Eesti Energia Kaevandused kontsern, Eesti Energia Õlitööstus AS, 
Eesti Energia Tehnoloogiatööstus kontsern, Oil Shale Energy of Jordan, Enefit Outotec Technology OÜ). 

Lisaks on eraldi esitatud kesksed teenistused, mis hõlmavad kontserni juhtimist ja muid toetavaid teenuseid, 
aga ei moodusta omaette ärisegmenti. 

Jaeäri tegeleb elektrienergia, võrguteenuste, 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.  

Käesolevas vahearuandes on elektri ülekande valdkond loetud lõpetatud tegevusvaldkonnaks, kuna Eesti 
Energia AS müüs jaanuaris 2010 100% osaluse Elering OÜs, mis moodustas elektri ülekande valdkonna, 
Vabariigi Valitsusele (lisa 11). Seetõttu ei ole elektri ülekannet võrdlusandmetes eraldi ärivaldkonnana 
kajastatud. 

Äritulud ja -kulud on jaotatud segmentidele eri 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. 

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). 

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. aprill 2010 - 30. september 2010 kohta*
miljonites kroonides

Jaeäri Elektri ja Kütused Kesksed Eliminee- Kokku
soojuse teenistused rimised
tootmine

Müügitulu kokku 3 234.5 3 626.2 1 901.6 116.5 -3 672.7 5 206.1
Segmentidevaheline müük -134.2 -1 299.0 -1 190.5 -109.6 2 733.3 -
Müügitulu kontsernivälistelt klientidelt 3 100.3 2 327.2 711.1 6.9 -939.4 5 206.1

Ärikasum 388.0 331.3 259.3 -53.5 18.0 943.1

Andmed ärisegmentide perioodi 1. aprill 2009 - 30. september 2009 kohta
miljonites kroonides

Jaeäri Elektri ja Kütused Kesksed Eliminee- Kokku
soojuse teenistused rimised
tootmine

Müügitulu kokku 2 930.8 2 629.8 1 370.1 97.3 -2 655.0 4 373.0
Segmentidevaheline müük -104.8 -1 674.4 -790.0 -85.8 2 655.0 -
Müügitulu kontsernivälistelt klientidelt 
ja lõpetatavalt tegevusvaldkonnalt 2 826.0 955.4 580.1 11.5 - 4 373.0

Ärikasum 356.2 198.8 151.0 -26.7 -0.2 679.1

Ärisegmentide ärikasumite summa võrdlus konsolideer itud ärikasumi summaga
miljonites kroonides

2010 2009

Segmentide ärikasumite summa kokku 978.6 706.0
Kesksete teenistuste ärikasumi summa -53.5 -26.7
Elimineerimised:
Segmentidevahelistest põhivara müükidest tekkinud kasumid/kahjumid - -3.0
Varude hinnavahe muutus -7.8 2.7
Tütarettevõttesse tehtud investeeringu allahindlus 27.7 -
Muud elimineerimised -1.9 0.1
Kokku ärikasumi summa konsolideeritud kasumiaruande s 943.1 679.1

6 kuud
1. aprill - 30. september
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3. 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. 

 

4. Materiaalne põhivara 
miljonites kroonides

Maa Hooned Rajatised Masinad ja Muud Kokku
seadmed

Materiaalne põhivara seisuga 31. märts 2010
Soetusmaksumus 653,4 2 340,0 10 989,7 18 089,5 76,9 32 149,5
Kogunenud kulum - -1 304,9 -4 448,6 -8 785,8 -65,7 -14 605,0
Jääkmaksumus 653,4 1 035,1 6 541,1 9 303,7 11,2 17 544,5
Lõpetamata ehitus - 10,6 278,3 645,0 - 933,9
Ettemaksed 0,1 - 40,0 387,0 - 427,1
Kokku materiaalne põhivara seisuga 31. märts 2010 65 3,5 1 045,7 6 859,4 10 335,7 11,2 18 905,5

Perioodil 1. aprill 2010 - 30. september 2010 toimu nud liikumised
Investeeritud põhivara soetusse 0,2 14,1 231,0 1 026,7 1,9 1 273,9
Arvestatud kulum - -33,2 -166,9 -499,2 -2,6 -701,9
Müüdud põhivara jääkväärtuses -7,8 - - - - -7,8
Kokku perioodil 1. aprill 2010 - 30. september 2010  
toimunud liikumised -7,6 -19,1 64,1 527,5 -0,7 564,2

Materiaalne põhivara seisuga 30. september 2010
Soetusmaksumus 645,9 2 346,6 11 159,5 18 412,7 78,4 32 643,1
Kogunenud kulum - -1 337,5 -4 613,6 -9 214,6 -67,9 -15 233,6
Jääkmaksumus 645,9 1 009,1 6 545,9 9 198,1 10,5 17 409,5
Lõpetamata ehitus - 17,5 342,0 1 241,4 - 1 600,9
Ettemaksed - - 35,6 423,7 - 459,3
Kokku materiaalne põhivara seisuga 30. september 20 10 645,9 1 026,6 6 923,5 10 863,2 10,5 19 469,7

 

5. Tuletisinstrumendid 
Tuletisinstrumendid
miljonites kroonides

Varad Kohustused Varad Kohustused
Elektrienergia ostu ja müügi forward lepingud - rahavoogude
riskimaandamisinstrumendid 0,5 15,3 61,4 -
Elektrienergia ostu ja müügi forward- ja optsioonilepingud -
kauplemisderivatiivid - 10,2 - 1,1
Kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikute ostu
ja müügi optsioonilepingud - kauplemisderivatiivid 15,0 - - -
Vedelkütuste müügi swap- ja futuur lepingud - rahavoogude
riskimaandamisinstrumendid 3,0 76,2 57,0 8,9
Kokku tuletisinstrumendid 18,5 101,7 118,4 10,0

sealhulgas pikaajaline osa
Elektrienergia ostu ja müügi forward lepingud - rahavoogude
riskimaandamisinstrumendid 0,5 - 3,2 -
Kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikute ostu
ja müügi optsioonilepingud - kauplemisderivatiivid 10,2 - - -
Vedelkütuste müügi swap- ja futuur lepingud - rahavoogude
riskimaandamisinstrumendid - 48,4 23,0 8,9
Kokku pikaajaline osa 10,7 48,4 26,2 8,9

Kokku lühiajaline osa 7,8 53,3 92,2 1,1

30. september 2010 30. september 2009
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Elektrienergia ostu ja müügi forward- ja optsioonil epingud 

Elektrienergia ostu ja müügi forward- ja optsioonilepingud 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 läbi muu 
koondkasumi ning arvestatakse kasumiaruandes müügituluna või müügitulu vähendamisena elektrienergia 
müügitehingute toimumise hetkel või juhul, kui on selgunud, et müügitehingute toimumine mingil perioodil ei ole 
tõenäoline.  

Forward-lepingud, mis on sõlmitud eesmärgiga teenida kasumit elektrihinna muutustelt, on klassifitseeritud 
kauplemisderivatiividena, mida kajastatakse õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande. 
Optsioonilepingud on klassifitseeritud kauplemisderivatiividena ning neid kajastatakse õiglases väärtuses 
muutustega läbi kasumiaruande. Tehingute õiglase väärtuse määramise aluseks on Nord Pooli noteeringud. 

 

Muutused elektrienergia ostu ja müügi forward-  ja optsioonilepingute osas
miljonites kroonides 2010 2009

Õiglane väärtus aruandeperioodi algul 68,7 143,2
Õiglase väärtuse muutus, sh -119,5 11,3
  kauplemisderivatiivide õiglase väärtuse muutus, mis on kajastatud
  muu ärituluna või muude tegevuskuludena 1,6 3,2
  rahavoogude riskimaandamisinstrumentide õiglase väärtuse muutus,
  mis on kajastatud läbi muu koondkasumi -121,1 8,1
Arveldatud rahas (+makstud/-laekunud) 25,8 -94,2

Õiglane väärtus aruandeperioodi lõpul -25,0 60,3

1. aprill - 30. september

 
Kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikute ostu j a müügi optsioonilepingud 

Kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikute ostu ja müügi optsioonilepingud on klassifitseeritud 
kauplemisderivatiividena ja nende õiglase väärtuse muutust kajastatakse kasumiaruandes kasumi või 
kahjumina. Tehingute õiglase väärtuse määramise aluseks on SEB Futures noteeringud. Tehingute hinnad on 
nomineeritud eurodes. 

 

Muutused kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühiku te ostu ja müügi 
optsioonilepingute osas 2010 2009
miljonites kroonides

Õiglane väärtus aruandeperioodi algul 8,6 6,9
Kauplemisderivatiivide õiglase väärtuse muutus, mis on kajastatud
muu ärituluna või muude tegevuskuludena 5,8 -210,6
Arveldatud rahas (+makstud/-laekunud) 0,6 203,7

Õiglane väärtus aruandeperioodi lõpul 15,0 -

1. aprill - 30. september

 

 

Vedelkütuste müügi swap- ja futuurlepingud 

Vedelkütuste müügi swap- ja futuurlepingute eesmärgiks on vedelkütuste hinna muutumise riski maandamine 
või tulu teenimine vedelkütuste hinna muutustelt. Tehingud, mille eesmärgiks on vedelkütuste hinna muutumise 
riski maandamine, 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. Tehingud, mis on sõlmitud eesmärgiga teenida kasumit 
vedelkütuste hinna muutustelt, on klassifitseeritud kauplemisderivatiividena, mida kajastatakse õiglases 
väärtuses muutustega läbi kasumiaruande. Tehingute hinnad on noteeritud eurodes või USA dollarites. 
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Muutused vedelkütuste müügi swap-  ja futuurlepingute osas
miljonites kroonides 2010 2009

Õiglane väärtus aruandeperioodi algul -106,7 245,5
Õiglase väärtuse muutus, sh 17,3 -152,1
  kauplemisderivatiivide õiglase väärtuse muutus, mis on kajastatud
  muu ärituluna või muude tegevuskuludena -0,7 0,6
  rahavoogude riskimaandamisinstrumentide õiglase väärtuse muutus,
  mis on kajastatud läbi muu koondkasumi 18,0 -152,7
Arveldatud rahas (+makstud/-laekunud) 16,2 -45,3

Õiglane väärtus aruandeperioodi lõpul -73,2 48,1

1. aprill - 30. september

 
 

6. Aktsiakapitali vähendamine 
Juunis 2009 tehti Äriregistrisse kanne Eesti Energia ASi aktsiakapitali vähendamise kohta. Aktsiakapitali 

vähendati 2675 tuh kr võrra 7 379 652 tuh kroonini 267 420 100-kroonise nimiväärtusega aktsia tühistamisega. 
Septembris 2009 andis Eesti Energia AS mitterahalise väljamaksena Eesti Vabariigile üle kinnistu Telliskivi 
tänaval Tallinnas hariliku väärtusega 2675 tuh kr. 

 

7. 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. 

 

2010 2009 2010 2009 2009/10 2008/09
Emaettevõtja omaniku osa kasumist (mln kr) 234,1 -67,8 468,0 274,0 2 437,3 1 437,8
Kaalutud keskmine aktsiate arv (mln) 74 74 74 74 74 74

Tava puhaskasum aktsia kohta (kr) 3,17 -0,92 6,34 3,71 33,03 19,48
Lahustunud puhaskasum aktsia kohta (kr) 3,17 -0,92 6,34 3,71 33,03 19,48

12 kuud
1. oktoober - 30. september

3 kuud 6 kuud
1. juuli - 30. september 1. aprill - 30. september

 

8. Võlakohustuste nominaalväärtus ja korrigeeritud soetusmaksumus 
miljonites kroonides

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

maksumus maksumus
Lühiajalised võlakohustused
Pikaajaliste pangalaenude tagasimaksed järgmisel perioodil 57,9 57,9 171,3 171,3
Kokku lühiajalised võlakohustused 57,9 57,9 171,3 171,3

Pikaajalised võlakohustused
Pangalaenud 1 092,4 1 088,4 1 000,2 998,3
Emiteeritud võlakirjad 4 694,0 4 532,0 4 694,0 4 519,8
Kokku pikaajalised võlakohustused 5 786,4 5 620,4 5 69 4,2 5 518,1
Kokku võlakohustused 5 844,3 5 678,3 5 865,5 5 689,4

30. september 2010 30. september 2009

 
 

9. Tingimuslikud kohustused 
Tagatised, garantiid ja kohtuvaidlused 

Kontserni poolt sõlmitud laenulepingutes on kehtestatud piirmäärad kontserni konsolideeritud 
finantsnäitajatele. Piirmäärasid ei ole ületatud. 
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29. jaanuaril 2010 langetas Londoni arbitraaž otsuse Foster Wheeler Energia Oy ja Eesti Energia Narva 
Elektrijaamad ASi vahelise kommertsvaidluse kohta. Arbitraaži otsusega määrati kindlaks Foster Wheeler 
Energia Oyle makstav summa, aga ei lahendanud rahalistelt nõuetelt makstava intressi arvutust ning 
kohtukulude hüvitamist. Kohtuotsus ega välja mõistetud summa maksti välja aprillis 2010 koos alates 29. 
jaanuarist 2010 tasumisele kuulunud intressiga. 
 

10. 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. 
 
Jätkuvad tegevusvaldkonnad

2010 2009
Tehingud sidusettevõtjatega

Kaupade ja teenuste ost 172,1 118,2
Tulu kaupade ja teenuste müügist 19,0 22,8

1. aprill – 30. september

 

 

Aruandeperioodil ega võrreldaval perioodil ei ole hinnatud alla nõudeid seotud osapoolte vastu.  

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

Elektrienergia ostul-müügil suletud turul kasutatakse Konkurentsiameti poolt kinnitatud hindu. Ülejäänud 
tehingud toimuvad turuhinnas, selle puudumisel kasutatakse kokkuleppehindu. 
 

11. Lõpetatud tegevusvaldkond 
Augustis 2009 kiitis Eesti Vabariigi Valitsus heaks plaani osta kontsernilt 100% osalus Elering OÜs. Tehing viidi 
lõpule 27. jaanuaril 2010. Kuni müügini moodustas Elering OÜ äritegevus elektri ülekande segmendi ning on 
seetõttu võrdlusandmetes kajastatud lõpetatud tegevusvaldkonnana. 
 
Lõpetatud tegevusvaldkonna tulude ja kulude analüüs
miljonites kroonides 2010 2009

Tulud - 381,5
Kulud - -564,4
Lõpetatud tegevusvaldkonna kasum enne tulumaksustamist - -182,9

Lõpetatud tegevusvaldkonna maksudejärgne kasum - -182,9

Lõpetatud tegevusvaldkonna varad ja kohustused
miljonites kroonides 2010 2009

Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded - 110,5
  sh nõuded jätkuvatele tegevusvaldkondadele - 73,2
Materiaalne ja immateriaalne põhivara - 5 312,2
Võlad hankijatele ja muud võlad - -3 139,3
  sh võlad jätkuvatele tegevusvaldkondadele - -2 726,2
Tulevaste perioodide tulud - -204,6
Kokku lõpetatud tegevusvaldkonna varad ja kohustuse d - 2 078,8

1. aprill – 30. september

30. september

 

 


