Eesti Energia 2013. majandusaasta
auditeeritud tulemused
28. veebruar 2014

Oluline informatsioon
•

Käesolev presentatsioon ja kõik sellega kaasnevad materjalid (edaspidi “presentatsioon”) on koostatud Eesti Energia AS-i (”Ettevõte”) poolt üksnes
informatiivsel eesmärgil presentatsiooni kasutaja tarbeks. Presentatsiooni kas täielikult või osaliselt vaadeldes, salvestades, lugedes või sellega muul moel
tutvudes nõustute käesolevaga alljärgnevate piirangutega ja muude tingimustega.

•

Presentatsiooni võib vaadelda, printida või kopeerida ainult oma tarbeks. Presentatsioonis sisalduvat informatsiooni ei tohi kas täielikult või osaliselt
kopeerida, paljundada, reprodutseerida, edastada, esitada, välja panna või muul moel levitada, avalikustada või levitada.

•

Presentatsioon ei ole mõeldud kui ega sisalda endas ettepanekut asuda läbirääkimistesse lepingu sõlmimiseks, pakkumist, soovitust või kutset Ettevõtte
väärtpaberite ega ühegi Ettevõtte gruppi kuuluva tütarettevõtte väärtpaberite märkimiseks või mistahes viisil omandamiseks. Lisaks ei moodusta
presentatsioon ei terviklikult ega osaliselt väärtpaberite pakkumise materjali ning selles sisalduvale informatsioonile ei või tugineda ühtegi lepingu
sõlmimisega seonduvalt. Iga investor, kes kavatseb omandada Ettevõtte väärtpabereid peab teostama iseseisva analüüsi enne investeerimisotsuse tegemist.
Presentatsioon on koostatud üksnes informatiivsel eesmärgil Ettevõtte taustinformatsiooni esitamiseks ning Ettevõte jätab endale õiguse presentatsioonis
sisalduvat teavet igal ajal oma äranägemisel muuta ja/või täiendada ilma etteteatamata. Lisaks on presentatsioonis sisalduv informatsioon kogutud mitmest
allikast ning väljendab presentatsiooni kuupäeval valitsevat olukorda, mis võib muutuda.

•

Presentatsioonis sisalduvat informatsiooni ei ole sõltumatult kontrollitud. Ettevõte ei ole kohustatud presentatsioonis esitatud informatsiooni uuendama,
täiendama või muutma, kui asjaolud muutuvad võrreldes presentatsioonis esitatuga. Ettevõtte või selle esindajad, juhid, töötajad või mistahes muud isikud ei
anna ühtegi kinnitust ega garantiid presentatsioonis esitatud informatsiooni või arvamuste täpsuse, terviklikkuse, ammenduvuse, asjakohasuse, või õigsuse
osas ning sellise informatsiooni või arvamuse usaldamine või sellele mistahes eesmärgil tuginemine on presentatsiooni kasutaja enda risk. Ettevõte ega selle
esindajad, juhid, töötajad või mistahes muud isikud ei vastuta kahju eest, mis on tekkinud seoses presentatsiooni või mistahes selles sisalduva informatsiooni
kasutamisega või mõnel muul moel presentatsiooniga seotud tegevustega.

•

Presentatsioon sisaldab “tulevikku-suunatud väiteid” sh kõik väited lisaks ajaloolistele faktidele näiteks (kuid mitte ainult) sellised väited, millele eelnevad,
järgnevad või sisaldavad järgmisi sõnu nagu "eesmärk," "arvama," "ootama," "püüdlema," "soovima," "tahtma," "võima," "ootama," "planeerima," või teisi
sarnaseid väljendeid või nende eitavaid vasteid. Sellised tulevikku-suunatud väited hõlmad teadaolevaid ja tundmatuid riske, määramatust ning teise olulisi
faktoreid, mis ei ole Ettevõtte kontrolli all ning mis võivad oluliselt mõjutada sellistes tulevikku-suunatud väidetes kasutatud või otseselt või kaudselt mõeldud
Ettevõtte tuleviku tulemusi, tegevust ning saavutusi. Sellised tulevikku-suunatud väited põhinevad erinevatel eeldustel sh Ettevõtte praegusel ning tuleviku
strateegial ning tegevuskeskkonnal, kus Ettevõte tulevikus tegutseb. Tulevikku-vaatavad väited on oma loomult riskantsed ning määramatud, kuna
keskenduvad sündmustele, mis võivad tulevikus juhtuda või mitte. Vastavalt sellele on igasugune tulevikku-vaatavate väidete usaldamine või neile tuginemine
üksnes presentatsiooni kasutaja enda risk. Nimetatud tulevikku-vaatavad väited kajastavad ainult selliste väidete koostamise kuupäeva ja Ettevõte ega ükski
selle esindaja, töötaja, nõustaja või mistahes muu isik ei ole kohustatud täiendama, muutma, uuendama või üle vaatama ühtegi selliseid presentatsioonis
kajastatud tulevikku-suunatud väiteid vastavalt Ettevõttes või tegevuskeskkonnas toimuvatele muudatustele. Ettevõtte varasemate perioodide tulemused ei
kajasta tuleviku sündmusi ja tulemusi.

•

Presentatsioonis kasutatud üksi väide ei ole mõeldud mistahes tuleviku prognoosi esitamiseks. Presentatsioon ei ole suunatud või mõeldud kasutamiseks või
levitamiseks ühelegi füüsilisele või juriidilisele isikule, mis on sellise asukoha, osariigi, riigi või mõne muu jurisdiktsiooni resident, elanik või kodanik, kus
presentatsiooni levitamine, avaldamine, kasutamine vms oleks õigusaktidega vastuolus või mis vajaks sellises jurisdiktsioonis registreerimist või litsentsi.

2

Tulemused ootustele vastavad
Müügitulud

EBITDA

Äritegevuse rahavood

Investeeringud
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Elektrihinnad tõusid kõikides Nord Pooli
hinnapiirkondades
• Keskmine hind Nord Pool Spot Eesti piirkonnas
oli 43,0 €/MWh (+3,8 €/MWh, +9,6%), Soome
hinnapiirkonnas 41,1 €/MWh (+4,5 €/MWh,
+12,3%)

Elektrienergia hinnad aastate lõikes ja keskmine
hinnavahe

• CO2 ja põlevkivi muutuvkulu vaba marginaal oli
7,0 €/MWh kõrgem kui 2012. aastal seoses
kõrgema elektrihinna ning madalama CO2 hinna
tõttu (-40%)

• Eesti ja Soome piirkonna tunnihinnad võrdsed
69% tundidest. Eesti tunnihinnad kõrgemad
Soome piirkonnast 22% tundidest
Eesti-Soome tunnihindade erinevus
(% perioodi kogu tundidest)
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Avatus hinnariskile seoses Eesti-Läti
hinnaerinevusega
Eesti elektrihinna erinevused Läti suhtes

• Nord Pool Läti hinnapiirkond avati 3. juunil 2013. Keskmine Eesti-Läti hinnavahe -8,1 €/MWh (alates 3.06
kuni 31.12.2013)
• Piiriületuse kulude riske ei saanud 2013. aastal finantsinstrumentide abil maandada. PTR* lepingute kaudu
piiratud võimalus riskide maandamiseks 2014. aastal**
• 2013. aasta septembris lõpetati uute fikseeritud hinnaga elektrilepingute sõlmimine Lätis ja Leedus
• Kogu ette sõlmitud fikseeritud lepingute maht Lätis ja Leedus 2 322 GWh (31. detsembri seisuga).
Läti/Leedu portfelli tulevikuväärtust vähendati 7,9 mln euro võrra 31. detsembril 2013

* PTR – Physical Transmission Rights. Võrguettevõtjad tagastavad turuosalistele Eesti ja
Läti piiriületusel tekkinud hinnavahe.
5
100% ülekandevõimsusest on endiselt Nord Pool Spot-i käsutuses
** igakuiselt oksjonile 50-150 MW võimsust (mahuga 37,2-111,6 GWh 31 päeva jooksul)

Kütteõli maailmaturuhind langes 11%
• Brent toornafta keskmine maailmaturu hind oli 2013.
aastal 82,5 €/bbl (-4,9 €/bbl, -5,6%)

Kütteõli ja Brent toornafta hinnad aastate lõikes

• Kütteõli ja toornafta vahelist hinnavahet iseloomustav
crack spread suurenes 4,3 €/bbl ja ulatus 9,1 €/bbl
• Brenti toornafta hind oli 2013. aastal muutlik. II
kvartalis maailma suurimate majanduste väljavaade
halvenes, kuid paranes aasta teises pooles. Naftariikides valitsesid geopoliitilised pinged
• Crack spread laienes seoses kütteõli nõudluse
langusega Euroopas ja Aasias tulenevalt
alternatiivsete kütuste kasutuselevõtust
Aastane kütteõli ja Brent toornafta crack spread
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EBITDA muutus ja jagunemine

Müügitulude muutus ja
jagunemine

Kontserni müügitulud kasvasid 18%
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Elektrienergia müügitulu
Keskmine elektri müügihind*

Elektri müügitulud

Elektri müügimahud

• Keskmine elektrienergia müügihind* kasvas tasemele 46,3 €/MWh (+7,1 €/MWh, 18,2%)
– Tuletistehingud mõjutasid hinda 0,9 €/MWh (10,5 mln eurot abs. summas, -0.2 €/MWh, -4%)
– Estlink kaabli tulud mõjutasid hinda 0,5 €/MWh (5,1 mln eurot abs.summas, -0,5 €/MWh, -45%)
– Keskmine elektrienergia müügihind* ilma Estlink kaabli ja finantstuludeta 44,9 €/MWh (-1,2 €/MWh, -3%)
• Elektri müügimaht kasvas 1,3 TWh seoses suurema tootmisega (+1,2 TWh) tulenevalt kõrgemast
müügimarginaalist
• Tuletistehingutega kaetud müük 2014. aastal 10,5 TWh keskmise hinnaga 43,7 €/MWh. Tuletistehingutega
kaetud müük 2015. aastal 5,4 TWh keskmise hinnaga 40,1 €/MWh
* välja arvatud taastuvenergia toetused
** 2012. aasta reguleeritud turu müügitulud on näidatud eraldi
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Eesti Energia turuosa Balti riikides 31%
Eesti Energia jaeturu turuosa Balti riikides
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Elektrienergia EBITDA
Elektri EBITDA muutused

 Elektri müügihind kasvas, aga muutuvkulud suurenesid
kasvanud CO2 kulude tõttu (kokku mõju kasumlikkusele
+40,3 mln eurot). Piiriületuse kulude mõju marginaalile
oli -21,1 mln eurot. Biokütuste kasutamise oluline
vähendamine asendades kütuse põlevkiviga ja elektri
ostukulude muutuse mõju marginaalile oli kokku +0,9 mln
eurot, muud mõjud +1,2 mln eurot. Kokku hinna mõju
kasumlikkusele +21,2 mln eurot (+1,9 €/MWh)

 Elektri müügikogus kasvas 13,4% (+1,3 TWh). Koguse
muutuse mõju kasumlikkusele oli +32,9 mln eurot

 Püsikulud kasvasid 14,8 mln eurot tulenevalt suurenenud
kütuse kasutamisest seoses kasvanud tootmismahtudega
(+10,8 mln eurot) ning suurematest remonditööde
mahtudest peamiselt NEJ-s (+4,6 mln eurot)

 Muu mõju oli -7,8 mln eurot seoses väiksemate viiviste ja
trahvide tuludega (-6,0 mln eurot), keskkonnakaitseliste
reservidega (-4,4 mln eurot) ja tuletisinstrumentide
allahindlusega (+2,6 mln eurot)

Võtmenäitajad
2013

2012

Põhivarade tootlus* (%)

15,5

7,4

EBITDA (€/müüdud MWh)

12,0

10,5

* välja arvatud tootmisvarade allahindlus 2012. aasta detsembris ja 2013. aasta
detsembris
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Võrguteenuse müügitulu
Võrguteenuse keskmine
müügihind

Võrguteenuse müügitulud

Võrguteenuse müügimahud

• Müügimaht veidi madalamal seoses elektrihinna tõusuga kaasnenud hinnatundlikumate klientide
tarbimisharjumuste korrigeerimisega ja keskmisest soojema välistemperatuuriga
• Jaotusvõrgu kaod olid 2013. aastal 359 GWh, 5,2% (võrreldes eelmise aastaga -0,5 protsendipunkti)
• 2013. aasta jaanuaris ja augustis leidsid aset võrgutasude korrigeerimised seoses kaoelektri börsilt
ostmisega ning lubatud tootluse vähendamisega (kogumõju võrgutasule +1,9 €/MWh)
• Uus lubatud tootlus 6,76% alates 2013. aasta augustist
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Võrguteenuse EBITDA
Võrguteenuse EBITDA muutus

 Keskmine võrguteenuse hind suurenes 8%.
Ülekande ja võrgukadude kulud kasvasid seoses
kasvanud ülekandetariifi ja kõrgema
elektrienergia hinnaga. Kokku hinna mõju
kasumlikkusele oli +3,6 mln eurot (+0,6 €/MWh)
 Võrguteenuse müügimaht langes (-1,3%,
-86 GWh). Koguse muutuse mõju
kasumlikkusele oli -1,9 mln eurot
 Püsikulud kasvasid 0,3 mln eurot tulenevalt
võrguteenusega seostuvate IT-teenuste kulude
suurenemisest

Võtmenäitajad
2013

2012

Jaotusvõrgu kaod (GWh)

359

404

Põhivarade tootlus (%)

5,9

6,9

SAIFI

2,7

1,9

93,4

91,0

SAIDI (plaaniväline)

413,2

186,9

Korrigeeritud RAB* (mln eurot)

636,6

584,9

SAIDI (plaaniline)

* RAB (Regulated Asset Base) jaotatud võrguteenuse tootele
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Vedelkütuste müügitulu
Vedelkütuste keskmine müügihind

Vedelkütuste müügitulu

Vedelkütuste müügimaht

• Vedelkütuste keskmine müügihind kasvas tasemele 437,6 €/t (+26,1 €/t, +6,4%)
– Tuletistehingute mõju vedelkütuste müügile oli 8,2 €/t (1,7 mln eurot abs. summas, +14,8 mln eurot)
– Keskmine müügihind ilma tuletistehinguteta kahanes tasemele 429,4 €/t (-51,1 €/t, -10,6%)
• Müügimaht kasvas 10,0% (+18,9 tuh tonni)
• Vedelkütuste tootmine ulatus 2013. aastal rekordtasemele (213,7 tuh tonni; +4,2 tuh tonni, +2%)
• Tuletistehingutega kaetud müük 2014. aastal on 171 tuhat tonni keskmise hinnaga 472,4 €/t.
Tuletistehingutega kaetud müük 2015. aastal on 180 tuhat tonni keskmise hinnaga 427,7 €/t
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Vedelkütuste EBITDA
Vedelkütuste EBITDA muutus

 Kõrgemast keskmisest müügihinnast tingitud
müügitulude kasvu (+5,0 mln eurot) tasakaalustas suuresti CO2 kulude suurenemine
(+3,5 mln eurot). Hinna mõju kasumlikkusele oli
+1,7 mln eurot (+8,2 €/t)

 Müügimaht kasvas (+10,0%, +18,9 tuh tonni),
koguste muutuse mõju kasumlikkusele +6,3 mln
eurot

 Püsikulud kasvasid 6,6 mln eurot. Püsikulude
kasv oli peamiselt seotud laovarude
vähenemisel arvestatud püsikulude
komponendist (+5 mln eurot)

 Vedelkütuste tuletisinstrumentide ümberhindlus
avaldas kasumlikkusele mõju -1,7 mln eurot

Võtmenäitajad
2013

2012

Põhivarade tootlus (%)

20,3

34,6

EBITDA (€/müüdud t)

153,2

169,9
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Muud müügitulud ja EBITDA
Ülejäänud toodete ja teenuste müügitulu

• Soojuse müügitulu kasvas 5,2 mln eurot
peamisest seoses suurenenud
müügimahuga (+2,7 mln eurot), soojuse
tootmisega seotud jäätmete
vastuvõtutulud olid 2013. aastal 2,5 mln
eurot. Soojuse EBITDA kasvas 7,3 mln
eurot
• Põlevkivi müügitulude languse (-4,0 mln
eurot) ja müügimahu languse (-534 tuh
tonni, -38%) kaalus üle keskmise
müügihinna kasv (+7,6 €/t, +41%).
Põlevkivi EBITDA kasvas 4,1 mln eurot

Ülejäänud toodete ja teenuste EBITDA muutus

• Muude tulude kasvu mõjutas peamiselt
vanametalli müük (+4,3 mln eurot), mõju
EBITDA-le +2,8 mln eurot
• Tehnoloogiatööstuse tulud langesid 8,3
mln eurot peamiselt seoses Enefit280
valmimisega, mõju EBITDA-le +0,3 mln
eurot
• Ühekordsed tulud 2012. aastal seoses
Televõrgu müügiga 13,6 mln eurot.
Televõrgu EBITDA samal aastal 0,8 mln
eurot. Mõju EBITDA-le -14,5 mln eurot
2013. aastal
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Äritegevuse rahavood 245 mln eurot
Äritegevuse rahavoo kujunemine alates EBITDA-st
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Äritegevuse rahavoogude kasv 32%
Äritegevuse rahavoo muutus võrreldes 2012. aastaga

* muutus varudes, nõuetes ning eraldistes
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Investeeringud 2013. aastal 419 mln eurot
2013. aasta investeeringud toodete lõikes

Peamised ehitusjärgus investeerimisprojektid

2013. aasta investeeringud projektide lõikes

•

Auvere elektrijaamas jätkusid vajalike seadmete
kohaletoimetamine ja paigaldamine ning
ehitustööd elektrijaamaga seotud hoonetes

•

2013. aasta jooksul renoveeriti ja ehitati 679
alajaama ning 1 826 km maa- ja õhukaabelliini.
Jätkub kaugloetavate arvestite paigaldamine
kõikidesse Eesti tarbimiskohtadesse

•

2013. aasta juunis valmis Iru jäätmepõletusplokk
(50 MW soojuse, 17 MW elektritootmise
võimekus)
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Enefit280 Ülevaade
• Tööd Enefit280 õlitehases on
suunatud tootmisprotsessi
stabiliseerimisele
• Tehase testimisel ja senisel
seadistamisel on saavutatud
märkimisväärne edasiminek katkematu
tööaja ja seadme koormuse osas
• Lahendamisel olevad küsimused:
– Tehase tuhabilansi ja tsüklonite
efektiivsuse parandamine (1)
– Tuhaärastus tehase põhiprotsessis
(1)
– Poolkoksi tigukonveieri vahetus (2)
• Eeloleval suvel teeme tehases
ümberehitusi, mis kestavad umbes
paar kuud

1
1
2
1
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Uued likviiduslaenu lepingud viieks aastaks ja 100 mln euro
väärtuses laenuleping Euroopa Investerimispangaga
Kontserni likviidsuse muutus 2013. aastal

• Likviidsuslaenu lepingute uuendamise protsess lõpetati 2013. aasta III kvartalis
– SEB, Pohjola ja Nordea pankadega sõlmitud uued likviidsuslaenu lepingud kogumahuga 150 mln eurot ning
kestvusega 5 aastat
• 31. detsember 2013 seisuga 334 mln eurot likviidseid varasid ja kasutamata laene
• 2013. aasta eest makstud dividende 55,2 mln eurot
• 2013. aasta IV kvartalis võeti välja 95 mln euro ulatuses laen Euroopa Investeerimispangalt. Sõlmitud uus
laenuleping Euroopa Investeerimispangaga (100 mln eurot), et rahastada Elektrilevi investeeringuid (laen on
hetkel kasutusse võtmata)
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Tasakaalus võõrkapitali tähtajalisus
Võõrkapitali tähtajalisus

• Eesti Energia krediidireitingud:
• BBB+ (S&P), väljavaade stabiilne
• Baa2** (Moody’s), väljavaade stabiilne
• Koguvõlg 31. detsembri seisuga 827,9 mln eurot

• Tasakaalus võõrkapitali tähtajalisus, võlakirjade
tähtajad 2018 ja 2020
• 2014. aasta jaanuaris eurovõlakirja lisaemissioon
mahuga 100 mln eurot (tähtaeg 2018)

Finantsvõimendus

Netovõlg / EBITDA

* eurovõlakirja lisaemissioon 2014. aasta jaanuaris mahuga 100 mln eurot
** reitingu muudatus tasemelt Baa1 tasemele Baa2 2014. aasta jaanuaris
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2014. aasta väljavaade
Müügitulud

EBITDA

Investeeringud
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Kokkuvõte
• 2013. aasta müügitulud kasvasid 966 mln euroni (+18%)
• Müügitulud suurenesid peamiselt elektri müügitulude kasvu tõttu (+118 mln eurot)
seoses kasvanud müügihinna ja müügimahuga

• Vähemal määral avaldasid mõju võrguteenuse ja vedelkütuste müügitulude kasv
• 2013. aasta EBITDA suurenes 310 mln euroni (+12%)
• Kontserni kasumlikkus kasvas peamiselt elektri kasumlikkuse suurenemise tõttu.
Elektri EBITDA tõusis nii müügimahu kui ka müügimarginaali kasvu tõttu

• Suurem osa mahukast investeerimisprogrammist on lõpetatud. Investeeringud on
lähiaastatel vähenemas

• 2013. aastal viidi edukalt lõpule kontserni likviidsuslaenu lepingute uuendamise
protsess, finantsvõimendus on kontserni finantspoliitikaga kooskõlas
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LISAD

24

Tootmine ja müük 2013. aastal
Võrguteenus

Vedelkütused

Elekter
7 097 GWh
müüdud
jaeturule

6 280 GWh
võrguteenust
müüdud
klientidele

4 271 Gwh
müüdud
hulgiturule

208 tuh tonni
vedelkütuseid
klientidele
müüdud

11 368 GWh
elektrit müüdud

262 GWh taastuvat
elektrienergiat
toodetud, 1 488 GWh
elektrit ostetud

10 297 GWh mittetaastuvat
elektrienergiat
toodetud

214 tuh tonni
põlevkiviõli
toodetud

17 mln tonni
kasutatud elektri ja
põlevkiviõli tootmisel

Põlevkiviõli kaevandatud 17 mln tonni
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3 tuh tonni
kütteõli
ostetud

Turuhinnad*
Elekter Nord Pool Eesti hinnapiirkonnas

CO2 detsembri heitmekvoot

Brent toornafta

Kütteõli 1% NWE

* tulevikuhinnad 30. detsember 2013 seisuga
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Suletud positsioonid 31. detsember 2013
seisuga*
Elekter

CO2**

Vedelkütused

* suletud positsioonid hõlmavad ainult forward lepinguid ega arvesta optsioone
** sisaldab tasuta kvoote seoses Auvere elektrijaama ehitusega
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Kontserni kasumiaruanne
mln eurot

2013

Müügitulud

2012

Muutus

966,4

822,1

+17,6%

8,8

46,4

-81,0%

Ärikulud (v.a kulum)

664,7

590,0

+12,6%

EBITDA

310,5

278,4

+11,5%

Kulum ja põhivarade allahindlus

135,0

178,3

-24,3%

Ärikasum

175,5

100,1*

+75,3%

Neto finantstulud/(-kulud)

-1,2

-5,2

-76,9%

Kasum (-kahjum) kapitaliosaluse meetodil sidusettevõtjatesse

-0,8

-0,2

+303,8%

Tulumaksukulu

14,0

17,8

-21,7%

159,5

76,9*

+107,4%

Muud tulud

Aruandeaasta kasum

* 2012. aasta ärikasum ilma elektri tootmisvarade allahindluseta 163,4 mln eurot
2012. aasta puhaskasum ilma tootmisvarade allahindluseta 140,2 mln eurot
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Kontserni bilanss
mln eurot
Kokku käibevara, sh

31.12.2013

31.12.2012

Aastane muutus

449,6

395,5

+54,1

Raha ja ekvivalendid

62,6

60,1

+2,5

Üle 3-kuulise tähtajaga deposiidid pankades

21,0

90,0

-69,0

114,8

112,2

+2,7

39,1

48,3

-9,2

212,0

84,9

+127,1

Kokku põhivara

2 368,3

2 101,9

+266,5

Varad kokku

2 817,9

2 497,4

+320,5

Kohustused kokku, sh

1 270,1

1 088,2

+182,0

Võlad hankijatele

109,1

110,6

-1,5

Muu

231,0

208,1

+23,0

Võlakohustused

827,9

732,7

+95,2

Lühiajalised võlakohustused

1,4

1,4

-0,0

Pikaajalised võlakohustused

826,5

731,3

+95,2

102,1

36,8

+65,3

Omakapital

1 547,7

1 409,1

+138,6

Kohustused ja omakapital kokku

2 817,9

2 497,4

+320,5

Nõuded
Varud
Muu

Eraldised
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Kontserni rahavoogude aruanne
mln eurot

2013

2012

Muutus

Äritegevuse rahavood kokku

244,6

185,2

+32,1%

Tasutud põhivara soetamisel

-387,4

-499,4

-22,4%

22,1

-100,0%

5,0

+168,7%

150,0

-100,0%

1,1

+83,4x

297,0

-100,0%

69,0

-90,0

-176,7%

-55,2

-65,2

-15,4%

21,8

13,4

+62,6%

2,5

19,2

-86,8%

Laekunud äri müügist
Laekunud põhivara müügist

13,5

Sissemaks aktsiakapitali
Pangalaenude muutus

96,2

Emiteeritud võlakirjad
Üle 3-kuuliste deposiitide netomuutus
Dividendimaksed
Muu
Puhas rahavoog
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Suhtarvude ja lühendite selgitused
•

Netovõlg
•

•

Finantsvõimendus
•

•

Võlakohustused (amortiseeritult) miinus raha ja raha ekvivalendid (sh üle 3-kuulise tähtajaga deposiidid
pankades), fondiosakud ja intressivõlakirjad

Netovõlg / (netovõlg + omakapital)

ROFA (Return On Fixed Assets – põhivarade tootlus)
•

Jooksva 12 kuu ärikasum / keskmine põhivarade maht v.a lõpetamata ehitused (jaotatud tootele)

•

RAB (Regulated Asset Base – reguleeritud varade maht)

•

SAIFI (System Average Interruption Frequency Index – süsteemi
katkestussageduse indeks)
•

•

Kliendikatkestuste koguarv / teenindavate klientide arv

SAIDI (System Average Interruption Duration Index – süsteemi
katkestuskestuse indeks)
•

Kliendikatkestuste kogukestus / teenindatud klientide arv
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