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• 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 muuta, kui asjaolud muutuvad võrreldes presentatsioonis esitatuga. Ettevõtte või selle esindajad, juhid, töötajad või mistahes muud isikud ei 
anta 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.

Oluline informatsioonOluline informatsioonOluline informatsioonOluline informatsioon
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Hind Eesti piirkonnas, 
võrdlus Soome ja Leedu hinnaga

Elektrihinnad madalamail tasemel aasta Elektrihinnad madalamail tasemel aasta Elektrihinnad madalamail tasemel aasta Elektrihinnad madalamail tasemel aasta 
lõpuslõpuslõpuslõpus

• Keskmine hind Nord Pool Eesti 
piirkonnas 43,3 €/MWh (–6,5%) ja 
Soome piirkonnas 49,3 €/MWh    
(–13,0%)

• Eesti ja Soome piirkonna tunnihind 
võrdne 49,6% ajast

• Kuigi elektrihinnad langesid oli 
CO2 vaba marginaal tugev
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Peamiste toodete äritulud kasvasidPeamiste toodete äritulud kasvasidPeamiste toodete äritulud kasvasidPeamiste toodete äritulud kasvasid

Äritulude jaotus 2011Äritulude muutus tululiikide lõikes
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Elektrituru täielik avanemine 2013Elektrituru täielik avanemine 2013Elektrituru täielik avanemine 2013Elektrituru täielik avanemine 2013

KommentaaridReguleeritud hinnaga elektri müük Eestis

-10,0%

-9,2% • Võrdlusbaasi mõjutab elektrituru 
osaline avanemine 1. aprillist 2010

• Keskmine müügihind reguleeritud 
turul 30,8 €/MWh (+1,0%)

• Elektrienergia hinnapakettide 
korrigeerimine 2011. aasta juunis
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KommentaaridReguleerimata hinnaga elektri müük

+12,9% +13,5%

Turuosa Baltikumi avatud elektriturul ca Turuosa Baltikumi avatud elektriturul ca Turuosa Baltikumi avatud elektriturul ca Turuosa Baltikumi avatud elektriturul ca 
24%24%24%24%

• Jaemüük 2 031 GWh (+307 GWh), 
müük elektribörsidele ja 
hulgimüüjatele 3 199 GWh (+289 
GWh)

• Keskmine turuosa 2011. aastal Eesti 
avatud turul 72%, Lätis ca 15% ja 
Leedus 7%

• Keskmine müügihind taastuvenergia 
toetusteta 49,0 €/MWh (+1,4%)

• Taastuvenergia toetused kasvasid 
21,2 mln euroni (+30,2%) suurema 
toodangu tõttu
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Tulude kasv võrgutasude hinnatõusustTulude kasv võrgutasude hinnatõusustTulude kasv võrgutasude hinnatõusustTulude kasv võrgutasude hinnatõusust

KommentaaridVõrguteenuste müük

-2,2%

+7,0%

• Aasta keskmine võrgutasu
30,0 €/MWh (+9,3%). Uus võrgutasu 
33,0 €/MWh jõustus 1.augustist 2011

• Jaotusvõrgu aastane kadu 5,8% 
(-0,8 protsendipunkti):

• Uuele ärisüsteemile üleminek, 
mis on taganud arveldamata 
koguste arvele võtmise

• Arvestite vahetus

• võrguteenuse ja taastuvenergia 
tasu muutus ning sellest tingitud 
näitude etteteatamine
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KommentaaridVedelkütuste müük

-9,5% +17,7%

Tulude kasv kõrgest maailmaturu õlihinnastTulude kasv kõrgest maailmaturu õlihinnastTulude kasv kõrgest maailmaturu õlihinnastTulude kasv kõrgest maailmaturu õlihinnast

• Madalam müügimaht mõjutatud 
planeeritud remonditöödest

• Keskmine müügihind 375 €/t 
(+32,6%) tulenevalt kõrgemast 
kütteõli maailmaturuhinnast

– keskmine hind tuletistehinguteta 
418 €/t (+41,8%)

– raske kütteõli (referentstoode) 
keskmine hind 456 €/t

• Tulevikutehingutega kaetud müük 
2011. aastal 61,2 tuhat tonni, 
keskmine hind 333 €/t
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• Muude tulude kasvu toetas uue 
õlitehase ehitusest, sh.:

• remondi ja ehitusteenuste müügi 
kasv (+12,8 miljonit eurot)

• energeetikaseadmete müügitulu 
kasv (+4,4 miljonit eurot)

• Tulu äri müügist :

• Jordaania arendusprojekti 11% 
osaluse müük ja allesjäänud 
osaluse ümberhindamine (+16,2 
mijonit eurot) 

• Kohtla-Järve Soojuse müük (+2,4 
miljonit eurot)

KommentaaridMuud tulud

Muude tulude kasv õlitehase arendusest ja Muude tulude kasv õlitehase arendusest ja Muude tulude kasv õlitehase arendusest ja Muude tulude kasv õlitehase arendusest ja 
äri müügistäri müügistäri müügistäri müügist

+27,4%
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Suurem müük ja sisendhindade kasv Suurem müük ja sisendhindade kasv Suurem müük ja sisendhindade kasv Suurem müük ja sisendhindade kasv 
kasvatasid tegevuskulusidkasvatasid tegevuskulusidkasvatasid tegevuskulusidkasvatasid tegevuskulusid

11

KommentaaridÄrikulude muutus kululiikide lõikes

• Kallimad sisendid kasvatasid 
muutuvkulusid 26 mln eurot:

– võrguteenuse hinnatõus (9 mln 
eurot) 

– kütuste hinnatõus (8 mln eurot)

– kõrgemad keskkonnamaksud 
(7 mln eurot)

• Tehnoloogiatööstuse suurenenud 
mahud kasvatasid muutuvkulusid 23 
mln eurot 

• Tasuta saadud CO2 kvoot vähendas 
ühekordseid kulusid
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Ärikasum valdkondade lõikes 
2011*Ärikasumi muutus ärivaldkondade lõikes

* Ilma muude ja elimineerimisteta

Ärikasumi kasv kütuste valdkonnastÄrikasumi kasv kütuste valdkonnastÄrikasumi kasv kütuste valdkonnastÄrikasumi kasv kütuste valdkonnast
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Madalamad elektrimüügi marginaalid Madalamad elektrimüügi marginaalid Madalamad elektrimüügi marginaalid Madalamad elektrimüügi marginaalid 
vähendasid Jaeäri kasumlikkustvähendasid Jaeäri kasumlikkustvähendasid Jaeäri kasumlikkustvähendasid Jaeäri kasumlikkust

Mõju valdkonna kasumlikkusele:Jaeäri

2010 2011

2010 2011

Elektri müük (GWh) 7 737 7 368
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� -9,1 miljonit eurot madalamatest 
elektrimüügi marginaalidest

� -3,9 miljonit eurot Jaotusvõrgu 
madalamast kasumlikkusest

� -2,9 miljonit eurot püsikulude 
kasvust (v.a. Jaotusvõrk)



Jaotusvõrgu kasumit tõstis uus võrgutasuJaotusvõrgu kasumit tõstis uus võrgutasuJaotusvõrgu kasumit tõstis uus võrgutasuJaotusvõrgu kasumit tõstis uus võrgutasu

Mõju Jaotusvõrgu kasumlikkusele:Eesti Energia Jaotusvõrk

2010 2011

2010 2011

Jaotatud elektrienergia (GWh) 6 552 6 420

Jaotusvõrgu inv. kapitali tootlus (12k) 6.4% 5.4%
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� +6,9 miljonit eurot võrguteenuse 
marginaali kasvust

� +1,7 miljonit eurot võrgukadude 
vähenemisest

� -3,4 miljonit eurot kulumi 
suurenemisest

� -3,1 miljonit eurot liitumistulude 
amortisatsiooniperioodi 
korrigeerimisest

� -1,6 miljonit eurot jaotatud 
elektrienergia mahu 
vähenemisest

� -4,0 miljonit eurot püsikulude 
kasvust



Mõju valdkonna kasumlikkusele:Elektri ja soojuse tootmine

2010 2011

Elektri müük (GWh) 11 320 11 138

Elektri tootmine (GWh) 10 595 10 428

Elektri ost (GWh) 734 722

Soojuse müük (GWh) 1 545 1 177

2010 2011

Kõrgem elektrihind tõstis tootmise kasumitKõrgem elektrihind tõstis tootmise kasumitKõrgem elektrihind tõstis tootmise kasumitKõrgem elektrihind tõstis tootmise kasumit
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� +8,0 miljonit eurot müügihinna 
tõusust 

� +7,1 miljonit eurot ühekordsetest 
tuludest

� +3,9 miljonit eurot kulumi 
vähenemisest

� +2,5 miljonit eurot  vanametalli 
müügi kasvust

� -9,4 miljonit eurot remondikulude 
kasvust

� -3,7 miljonit eurot elektri 
müügimahu vähenemisest

� -3,0 miljonit eurot soojuse 
müügimahu ja kasumlikkuse 
vähenemisest



� +19,7 miljonit eurot vedelkütuste 
müügimarginaali kasvust 

� +16,2 miljonit eurot 11%-osaluse 
müügist Jordaania arendusprojektis 
ning allesjäänud osaluse 
ümberhindamisest

� +3,5 miljonit eurot Tehnoloogia-
tööstuse müügimahu kasvust

� -4,5 miljonit eurot vedelkütuste 
müügimahu vähenemisest

� -2,0 miljonit eurot Kaevanduste 
kasumlikkuse vähenemisest

Mõju valdkonna kasumlikkusele:Kütused

2010 2011

Vedelkütuste müük (tuh tonni) 197 181

2010 2011

Kütuste kasumit tõstis kõrgem Kütuste kasumit tõstis kõrgem Kütuste kasumit tõstis kõrgem Kütuste kasumit tõstis kõrgem 
müügihindmüügihindmüügihindmüügihind
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Mõju Kaevanduste kasumlikkusele:Eesti Energia Kaevandused

2010 2011

Põlevkivi müük (mln tonni) 17,9 18,0

2010 2011

Sisendite hinnatõus vähendas Sisendite hinnatõus vähendas Sisendite hinnatõus vähendas Sisendite hinnatõus vähendas 
Kaevanduste kasumitKaevanduste kasumitKaevanduste kasumitKaevanduste kasumit
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� +2,7 miljonit eurot eraldiste 
vähenemisest

� -3,8 miljonit eurot püsikulude 
kasvust

� -2,0 miljonit eurot madalamast 
müügimarginaalist ja 
müügikogusest
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Ärikasumi kasvu taga äri Ärikasumi kasvu taga äri Ärikasumi kasvu taga äri Ärikasumi kasvu taga äri müügist saadud müügist saadud müügist saadud müügist saadud 
tulud, tulud, tulud, tulud, COCOCOCO2222 kvoodi mõju kvoodi mõju kvoodi mõju kvoodi mõju ja kasumlik ja kasumlik ja kasumlik ja kasumlik 
õlimüükõlimüükõlimüükõlimüük

Mõju kontserni kasumlikkusele:
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Äritegevuse rahavoogude kujunemine:

COCOCOCO2222 kvootidel suurim mõju kvootidel suurim mõju kvootidel suurim mõju kvootidel suurim mõju äritegevuse äritegevuse äritegevuse äritegevuse 
rahavoogudelerahavoogudelerahavoogudelerahavoogudele
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Investeeringud 2011. aastal kokku Investeeringud 2011. aastal kokku Investeeringud 2011. aastal kokku Investeeringud 2011. aastal kokku €€€€ 508 508 508 508 
mlnmlnmlnmln

Olulisemad investeerimisobjektid Valdkondade investeeringud 2011

• Uue õlitehase ehitus 112 mln eurot 

• Jaotusvõrgu uuendamine 73 mln eurot

• Uue CFB elektrijaama ehitus Auvere
70 mln eurot 

• Narva tuulepargi ehitus 49 mln eurot

• Põlevkivi kaevandamise tehnika 
uuendamine 32 mln eurot

• USA õlitootmise eelarendus 31 mln 
eurot

• Väävlipüüdmisseadmete paigaldamine 
Narva elektrijaamadesse 30 mln eurot

• Iru jäätmeenergiaploki rajamine 25 mln 
eurot

Investeeringud

€ 508 mln 
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Suuremate investeeringute hetkeseisSuuremate investeeringute hetkeseisSuuremate investeeringute hetkeseisSuuremate investeeringute hetkeseis
Investeerimisprojekt Investeeritud kuni 

31. detsember 2011
Prognoositav 

investeering tulevikus
Projekti valmimine

Uue Enefit-280 õlitehase ehitus 
Auveres

160 mln eurot 48 mln eurot 2012. aastal

Põlevkivitööstuse infrastruktuuri 
arendamine

6 mln eurot 19 mln eurot 2012. aastal

Väävlipüüdmisseadmete 
paigaldamine Narva 
elektrijaamadesse

92 mln eurot 25 mln eurot 2012. aastal

Narva tuhavälja tuulepargi 
rajamine

55 mln eurot 4 mln eurot 2012. aastal

Paldiski tuulepargi rajamine 7 mln eurot 26 mln eurot 2012. aasta

Iru jäätmeenergiaploki rajamine 35 mln eurot 70 mln eurot 2013. aastal

Jaotusvõrgu uuendamine 
2011-2014

39 mln eurot 285 mln eurot 2014, aastal

Uue CFB elektrijaama rajamine 
Auveres

70 mln eurot 568 mln eurot 2016. aastal 

Õlitootmise eelarendus USAs 31 mln eurot 39 mln eurot Arendusetapp kuni 2016. 
aasta

Õli- ja elektritootmise eelarendus 
Jordaanias

3 mln eurot 27 mln eurot Arendusetapp kuni 2016. 
aasta

21



Krediidiliinid suurendavad Krediidiliinid suurendavad Krediidiliinid suurendavad Krediidiliinid suurendavad 
finantspaindlikkustfinantspaindlikkustfinantspaindlikkustfinantspaindlikkust

• Mahuka investeerimisprogrammi tõttu 
likviidsed vahended 56 miljonit eurot 
seisuga 31. detsember 2011 

• Dividendimaksed ja laenude 
tagasimaksed - 57 ja 59 miljonit eurot

• 2011. juulist kasutusel 
EIB investeerimislaen 136 mln eurot

• 2011. septembris sõlmitud krediidiliini 
lepingud mahus 500 mln eurot

• Jätkuvad ettevalmistused pikaajalise 
võõrkapitali kaasamiseks

• 2012. aasta riigieelarve sisaldab 
omakapitali laiendamist  150 miljoni 
euro võrra 2012. a teises pooles

22

* (v.a deposiitide ja finantsvarade muutused)

Likviidsus Kommentaarid



• Baa1 (Moody s) / BBB+ (S&P) reiting 
positiivse väljavaategastable outlook

• Võõrkapitali maht 436 miljonit eurot 
seisega 31. detsember 2011

• Võõrkapitali tähtaeg olulises osas 2020.a
• Laenulepingutega võetud kohustus hoida 

teatud finantssuhtarvude piirmäära 
kaetud

Mõõdukalt kasvav finantsvõimendusMõõdukalt kasvav finantsvõimendusMõõdukalt kasvav finantsvõimendusMõõdukalt kasvav finantsvõimendus
Kommentaar Võõrkapitali tähtajalisus

Finantsvõimendus

Netovõlg = võlakohustused – raha ja raha ekvivalendid (sh üle 3-kuulised deposiidid)

Finantsvõimendus = võlakohustused / (võlakohustused + omakapital)
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Ärikasumi väljavaade

� Tootmisvarade valmimine

� Vedelkütuste müügimarginaali kasv

� Jaotusvõrgu kasumlikkuse kasv

Äritulude väljavaade

� Vedelkütuste kõrge maailmaturuhind

� Vedelkütuste tootmismahu 
suurenemine

� Võrguteenuse hinnatõus 1. augustist 
2011



KokkuvõteKokkuvõteKokkuvõteKokkuvõte

� Tugeva tulemusega aasta: 
– käive 858 miljonit eurot, + 8%

– kulumieelne ärikasum (EBITDA) 265 miljonit eurot, +9% 

– ärikasum168 miljonit eurot, +13%

� Peamiste toodete kasumlikkuse kasv: 
– põlevkiviõli müügi kasumlikkuse kasv, +16 miljonit eurot

– võrguteenuse kasumlikkuse kasv, +7 miljonit eurot

� Ühekordsed tulud sh. 11%-osaluse müük Jordaania 
arendusprojektis, +26 miljonit eurot

� Investeerimiskava elluviimine jätkub, investeeringute kasv eelmise 
aastaga võrreldes üle kahe korra

� Likviidsusvajadus kaetud sõlmitud krediidiliinidega ja väljavõtmata 
EIB laenuga
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Nafta hindNafta hindNafta hindNafta hind

Kütuste hind perioodil
jaanuar 2008 – detsember 2011

Kommentaar

• 2011 keskmine Brent toornafta 
maailmaturuhind oli 80,5 €/barrel 
(112,2 $/barrel), +33,7% (+40,5%).

• 2011. a. liikusid hinnad vahemikus 
69,2-88,3 €/barrel (94,5-
127,7$/barrel). Positiivselt mõjutasid
hinda aasta alguse head
majandusuudised nii USAst kui ka 
Euroopast. Samas kergitasid hinda
jaanuaris alguse saanud rahutused
Põhja-Aafrikas ja Lähis-idas, mille 
puhul kardeti rahutuste levimist ja 
võimalikke häireid nafta tarnetel.

• 2011 keskmine kütteõli 
maailmaturuhind oli 456,6 €/t (635,3
$/t), +32,4% (39,2%).

27

0

100

200

300

400

500

0

20

40

60

80

100

Jan-08 Jul-08 Jan-09 Jul-09 Jan-10 Jul-10 Jan-11 Jul-11

€/
t

€/
ba

rr
el

Brent toornafta (€/barrel) Kütteõli (€/t)



Turud*Turud*Turud*Turud*

0

20

40

60

80

100

1.01.2008 1.01.2009 1.01.2010 1.01.2011 1.01.2012

€/MWh

0

125

250

375

500

1.01.2008 1.01.2009 1.01.2010 1.01.2011 1.01.2012

€/t

0

10

20

30

40

1.01.2008 1.01.2009 1.01.2010 1.01.2011 1.01.2012

€/t

28

Nord Pool Soome piirkond Brent toornafta

Raske kütteõli CO2 saastekvoot

* tulevikutehingud 30. detsember 2011 seisuga
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Elekter Vedelkütused

2012. aasta suleted positsioonid2012. aasta suleted positsioonid2012. aasta suleted positsioonid2012. aasta suleted positsioonid
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Kontserni finantstulemusKontserni finantstulemusKontserni finantstulemusKontserni finantstulemus

mln € 2011 2010 Muutus %

Äritulud 857,5 796,2 7,7%

Ärikulud 689,5 647,4 6,5%

EBITDA 265,1 242,3 9,4%

Kulum 97,1 93,4 4,0%

Ärikasum 168,0 148,9 12,8%

Neto finantstulud/(-kulud) -3,2 -5,3 -39,6%

Tulumaksukulu 14,7 28,8 -49,0%

Aruandeaasta kasum jätkuvatest 
tegevusvaldkondadest 149,2 117,0 27,6%

Kasum lõpetatud tegevusvaldkondadest - 27,4 -
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Kontserni bilanssKontserni bilanssKontserni bilanssKontserni bilanss

mln € 31. dets.2011 31.dets.2010
Muutus

mln €

Kokku käibevara, sh 255,2 494,0 -238,8
Raha ja ekvivalendid 40,9 54,8 -13,9
Üle 3-kuulise tähtajaga deposiidid pankades - 181,4 -181,4
Nõuded 125,2 169,9 -44,7
Varud 37,9 29,1 8,8
Muu 21,2 58,8 -37,6

Kokku põhivara 1 769,5 1 329,4 440,1
Varad kokku 2 036,5 1 844,1 192,4

Kohustused kokku, sh 799,9 737,0 62,9
Võlad hankijatele 176,1 132,7 43,4
Muu 138,1 156,1 -18,0
Võlakohustused 436,2 358,7 77,5
Lühiajalised võlakohustused 1,5 26,8 -25,3
Pikaajalised võlakohustused 434,7 331,9 102,8

Eraldised 45,5 78,5 -33,0
Omakapital 1 236,6 1 107,1 129,5
Kohustused ja omakapital kokku 2 036,5 1 844,1 192,4
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Kontserni rahavoodKontserni rahavoodKontserni rahavoodKontserni rahavood

mln € 2011 2010 
Muutus

mln €

Äritegevuse rahavood kokku 161,8 198,1 -36,3

Tasutud põhivara soetamisel -417,3 -204,8 -212,5

Üle 3-kuuliste deposiitide netomuutus 181,4 -176,3 357,7

Pangalaenude võtmine 138,1 2,3 135,8

Pangalaenude tagasimaksmine -59,1 -3,5 -55,6

Dividendimaksed -56,1 -109,2 53,1

Muud korrigeerimised 38,0 -44,6 -82,7

Rahavood lõpetatud tegevusvaldkondadest - 356,8 -356,8

Puhas rahavoog -13,2 18,9 -5,7
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