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See on
Eesti Energia

5763
töötajat*

4 
tegevusvaldkonda:

klienditeenused,  
taastuvenergia,  

suurenergeetika, 
võrguteenused

100%
omanik on 

eesti 
vabariik 

6
koduturgu:

Eesti, Läti, Leedu,  
Poola, Soome,  

Rootsi

2,5 
mld EUR

investeeringuid 
viimase 10 aasta 

jooksul

106 
mln EUR

puhaskasum
2018

875
mln EUR

müügitulu
2018

Loodud

1939.  
aastal

*töötajate arv on seisuga 31.12.2018.
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tegevus- 
valdkonnad suurenergeetika  1. Põlevkivikaevandused  I  2. Soojuselektrijaamad  I  3. Õlitehased

taastuvenergia 4. Hüdroelektrijaam  I  5. Koostootmisjaamad  I  6. Tuulepargid  I  7. Päikeseelektrijaamad
võrguteenused 8. Elektri jaotusvõrk
klienditeenused 9. Elektri- ja gaasilahenduste müük
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Oma töös lähtume ambitsioonist, väärtustest  
ning klientide ja omaniku ootustest.

Klientide ootused
• Kvaliteetsed ja kasulikud teenused
• Läbipaistev ja vastutustundlik käitumine
• Puhas energiatootmine
• Võimalus ise energiat toota

Omaniku ootused
• Põlevkivi oskusteabe maksimaalne väärtustamine
• Ettevõtte väärtuse kasvatamine ja stabiilse
 dividenditulu tagamine
• Elektri varustuskindluse tagamine Eestis
• Piirkondliku tööjõuressursi rakendamine
• Negatiivsete keskkonnamõjude vähendamine

 
vÄÄrtused

• Kliendile kasulik
•	 Väärtust kasvatav
•	 Keeruline lihtsaks
•	 Minust sõltub
•	 Ohutus eelkõige

ambitsioon

Rahvusvaheliselt 
• Klienditeenuste ja võrgu-

teenuse e-lahendused
• 100 aastat põlevkivi-

energeetika oskusteavet

Eestis 
• 80 aastat energia tootmise 
 kogemust
• Üks tuntuimaid brände
• Suurim tööandja
• Üks suurimaid kliendibaase

• Pikaajaline ja mitmekülgne 
 taastuv energia kogemus
• Erinevate tehnoloogiate kombi-
 neerimine suurenergeetikas
• Üleriigiline võrguinfrastruktuur

tugevused

I  Eesti Energia aastaaruanne 2018  I  See on Eesti energia  I

Meie ambitsioon on 
pakkuda klientidele kasu-
likke ja mugavaid energia-

lahendusi ning toota energiat 
aina keskkonnasäästlikumalt, 
andes nii oma panuse maailma 

puhtamaks muutmisse
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Koduturud  
ja äriüksused

JORDAANIA

UTAH

Arendused
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Põlevkivi 
kaevandamine

Põlevkivi-
elekter

Õli-
tootmine

Koos-
tootmine

Tuule-
energia

Päikese-
energia

Hüdro-
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Põlevkivi 
kaevandamine
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President Konstantin Päts  
asutas Eesti Energia eelkäija  
aktsiaseltsi Elektrikeskus 

Elektrikeskus sai uueks  
nimeks Eesti Energia

Tööd alustas Eesti ja Eesti Energia 
esimene kaugkütte elektrijaam

Valmis esimene 110 kV kõrge- 
pingeliin Ahtme-Tallinn

Valmis Ahtme–Narva–Leningradi   
110 kV transiitliin

Tööd alustas Balti elektrijaama  
esimene plokk

1939

1945

1949

1951

1955

1959

80 aastat 
innovaatilist 
Eesti Energiat
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1962

1964

1969

1972

1980

Pingestasime esimese 330 kV  
kõrgepingeliini Balti elektrijaama  
ja Riia vahel 

Saaremaa ühendati 15 kV merekaabli  
abil Eesti mandriosa elektrivõrguga

Tööd alustas Eesti elektrijaama  
esimene plokk

Tööd alustas Eesti suurim  
põlevkivi tootev  allmaa- 
kaevandus – Estonia kaevandus

Avasime Narva õlitehase,  
kus kasutati põlevkiviõli tootmiseks  
tehnoloogiat UTT-3000, tänapäeval  
tunneme seda tehast kui Enefit140

Avasime klientidele veebipõhise 
iseteenindusportaali

2001

I  Eesti Energia aastaaruanne 2018  I  80 aastat innovaatilist Eesti Energiat  I
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Avasime 
Virtsus  
Eesti esimese  
nüüdisaegse  
tuulepargi

Merekaabliga Estlink1 ühendati 
esmakordselt Balti riikide ja  
Põhjamaade elektrisüsteemid

Sisenesime Läti turule

Sisenesime Leedu turule

Tootsime Enefit280 tehnoloogiaga 
õlitehases esimese õli

Eesti elektriturg avanes  
täielikult ja energiatootjatele  
algas konkurentsiajastu

Iru elektrijaamas alustas tööd 
jäätmeenergiaplokk 

Auvere elektrijaam tootis  
esimese elektri

Alustasime tööstuse digitaliseeri-
mise projekti Industry 3.5

Asutasime taastuvenergia ettevõte 
Enefit Taastuvenergia, praeguse 
Enefit Greeni

2002

2006

2007
2012

2013

2015

2016
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Alustasime tarbijate toomist  
tootmise juurde – käivitasime 
tehnoloogiapargid Narvas Balti 
elektrijaama ja Harjumaal Iru  
elektrijaama territooriumil

Sisenesime Poola elektri-  
ja gaasimüügiturule

Elektrilevi hakkas konkursi  
tulemusel haldama Tallinna ja aasta 
hiljem ka Tartu tänavavalgustust

Viisime lõpule 2,1 mld dollari  
suuruse Jordaania põlevkiviprojekti 
rahastamise 

Rajasime Järvamaale oma esimese 
päikeseelektrijaama

Sisenesime Soome ja Rootsi 
elektrimüügiturule

Enefit Green ostis Baltiriikides  
tegutseva taastuvenergia  
ettevõtte Nelja Energia, saades  
sellega regiooni juhtivaks 
tuuleenergiatootjaks

Elektrilevi hakkas pakkuma  
sidetaristu teenust

2016

2017

2018

I  Eesti Energia aastaaruanne 2018  I  80 aastat innovaatilist Eesti Energiat  I
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Hea lugeja!

                                                         Protsess sai alguse 2018. aasta   
                     jaanuaris ja lõppes juunis, kui nõukogu  
   strateegia kinnitas. Strateegia loomisse olid  
      kaasatud nii Eesti Energia juhid kui ka nõukogu.  
  Võimsate tulevikku suunatud sammudega asusime 
kohe ka strateegiat täitma: omandasime Baltikumi taastuvenergia 
tootja Nelja Energia ja võtsime ehitajalt vastu Auvere elektrijaama. 
Need on väga selged teetähised energeetika puhtamaks ja efektiiv-
semaks muutmisel. 

Kuigi strateegia elluviimisel on juba mõndagi korda saadetud, 

peame seatud eesmärkide saavutamiseks samasuguse hooga jät-
kama 2019. aastal. Muu hulgas soovime käesoleva aasta lõpuks 
jõuda ka uue õlitehase investeerimisotsuseni. 

Kõigis oma tegevustes peame arvestama keskkonnaga meie ümber. 
Kasvanud elektri ja nafta turuhinnad võimaldasid energiatootjatel 
toota rohkem ja teenida suuremat tulu, kui ilmselt keegi oskas 2018. 
aasta alguses ette näha. Arusaadavalt võis osadele klientidele 
elektri turuhinna niivõrd suur kallinemine olla ehmatav. Eesti hinna-
piirkonnas tõusis elektri turuhind aastaga 42% ja küündis keskmise 
hinnani 47,1 eurot megavatt-tunni kohta. Nii kõrge pole elektri 

2018. aastal töötasime välja uue strateegilise 
tegevuskava, mille fookuses on klient ja puhtam 
keskkond. Sõnastasime väga selge ambitsiooni: 
soovime pakkuda klientidele kasulikke ja  
mugavaid energialahendusi ning toota  
energiat aina keskkonnasäästlikumalt,  
andes nii oma panuse maailma puh-
tamaks muutmisse. Usun, et nii 
nagu Eesti Energia töötajaid, 
kõnetab see ka meie kliente 
ning ühiskonda laiemalt.

HANDO SUTTER  
Juhatuse esimees

I  Eesti Energia aastaaruanne 2018  I  Juhatuse esimehe pöördumine  I
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turuhind Eestis olnud veel mitte kunagi pärast elektrituru 
avanemist.

Eesti on ülekandekaablite kaudu väga hästi ühendatud ka Põhja-
maadega, kus suur osa elektrist toodetakse hüdroelektrijaamades. 
Seal toodetud elekter on soojuselektrijaamade toodangust odavam 
ja nii mõjutab hüdroelektrijaamades toodetud elektri hulk väga olu-
liselt elektri turuhinda kogu Põhjala ja Baltikumi regioonis. 2018. 
aastal langes hüdroreservuaaride tase aga ajaloolisest keskmisest 
märgatavalt madalamale ning see on üks tegur, mis on viinud 
elektri turuhinna kasvule. 

Elektri turuhinna tõusu taga on ka mitmekordistunud CO2 heitme-
kvoodi hind. CO2 heitmekvootide kallinemise tõi Euroopa Komisjoni 
otsus, mille kohaselt hakatakse igal aastal kvootide pakkumist turul 
vähendama. Nii närvilist aega energiaturgudel, kui oli 2018. aasta, 
lähiminevikust ei meenugi. Näiteks ühe kuu jooksul kasvas CO2 
heitmekvoodi turuhind 17 eurolt ligi 25 euroni tonni kohta, misjärel 
langes see kiiresti jälle alla 20 euro taseme. Kokkuvõttes vähendab 
kõrge CO2 heitmekvoodi hind oluliselt fossiilsetest allikatest elektri-
tootmise konkurentsivõimet. Samal ajal annab kallis CO2 turuhind 
taastuvenergiale väga head võimalused osaleda turukonkurentsis 
ka ilma toetusteta.

Euroopa Liidu kliima- ja energiapoliitika on loodud 
peamiselt taastuvenergia tootmise kasvatamiseks ja  
seeläbi inimkonna keskkonnajalajälje vähendamiseks. 

Paradoksaalsel kombel teeb mitmekordselt kallinenud CO2 

heitme kvootide tõttu Põhjala ja Baltikumi turgu solkides võidukäiku 
hoopis Venemaal toodetud kvoodivaba elekter. See teema on olnud 
aktuaalne aastaid, kuid siiani lahendamata. Oleme kahe väärtus-
ruumi piiril: ühel pool riigi piiri tegeletakse kliimamuutuste vastu 
võitlemisega, teisel pool aetakse aga pragmaatilist äri, mis kahjuks 
ei lähe kuidagi kokku ELis kokkulepitud reeglitega. Loodame, 
et otsustajad kirjeldatud anomaalia kiirelt kõrvaldavad.

2017. aastaga võrreldes kasvas 2018. aastal märkimisväärselt ka 
nafta maailmaturu hind, jõudes mitme viimase aasta kõrgeima tase-
meni. Brenti toornafta keskmiseks hinnaks kujunes 2018. aastal  
72 USA dollarit barreli eest, mis on 31% kõrgem kui aasta varem. 
Nafta maailmaturu hinna kasv mõjutab otseselt positiivses suunas 
ka Eestis toodetava põlevkiviõli müügimarginaali.

2022. aastal tahame toota 40% elektrist taastuvatest ja alterna-
tiivsetest allikatest. Nelja Energia omandamine viib meid sellele 
eesmärgile selgelt lähemale. Enefit Greeni ja Nelja Energia ühine-
misel on tekkinud regiooni üks juhtivaid taastuvenergia tootjaid, 
millel on lisaks olemasolevatele tootmisvaradele ka muljet avaldav 
arendusportfell koos väga hea kompetentsiga. Juba 2019. aasta 
sügisel loodame edukad olla Leedus toimuvatel taastuv energia 
oksjonitel. Häid võimalusi taastuvenergia arendamiseks näeme 
ka Poolas, kuid ka teistes Läänemere-äärsetes riikides, kus Eesti 
Energia tegutseb. Aktsiate esmase avaliku pakkumisega loodame 
peagi anda kõigile huvilistele võimaluse osa saada Enefit Greeni 
kasvuloost.

Eesti Energia suurenergeetika valdkond on läbimas ilmselt oma 
ajaloo suurimat muudatust. Vanemad põlevkivi otsepõletusel 

I  Eesti Energia aastaaruanne 2018  I  Juhatuse esimehe pöördumine  I
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töötavad energiaplokid pääsesid kõrgete CO2 kvoodihindade tõttu 
2018. aastal turule varasemast vähem. 2019. aastal on plaanis  
neli vanemat tööajapiiranguga energiaplokki ELi tööstusheitmete 
direktiivi kohaselt sulgeda. Need energiaplokid on töötanud üle  
50 aasta ja varustanud selle aja jooksul elektriga nii Eestit kui ka 
teisi riike. Energiaplokkide sulgemisega kaob elektriturult ligikaudu 
600 MW võimsust. 

Vanu suletavaid energiaplokke asendab osaliselt uus 300 MW 
võimsusega Auvere elektrijaam. Tegemist on Eesti ajaloo suurima 
tööstusinvesteeringuga. See elektrijaam on kõige võimsam, efek-
tiivsem ja keskkonnahoidlikum juhitav elektritootmisseade Eesti 
Energia tootmisportfellis. Auvere elektrijaamaga saame erinevaid 
kodumaiseid, sh taastuvaid kütuseid kasutades toota elektrit järg-
misele kahele inimpõlvele. 2018. aastal lisandus Eesti Energia 
tootmisportfelli seoses Nelja Energia ostuga veel ligikaudu  
300 MW taastuvenergial põhinevaid tootmisvõimsusi. Seega 
oleme suutnud kõige vanemad tööst väljaminevad energia plokid 
põhimõtteliselt asendada uuemate ja keskkonnahoidlikumate 
tootmisseadmetega.

Eesti Energia suurenergeetika ei tähenda ainult põlevkivi põle-
tavat elektritootmist – me kasutame erinevaid kütuseid, nagu 
jäätmepuit, turvas, põlevkivigaas, põlevkiviõli. 2018. aastal saime 
Eesti Keskkonnaministeeriumilt ja Euroopa Komisjonilt vajalikud 
dokumendid, mis võimaldavad kasutatavaid kütusesegusid mitme-
kesistada ka vanarehvidega. Kui kõik läheb plaanipäraselt, saame 
hakata vanarehvidest tööstuslikult õli tootma juba 2019. aastal. 
Nii aitame lahendada mitte ainult Eesti, vaid kogu Euroopa suurt 
keskkonnaprobleemi. 

Põlevkivitööstuse tulevik seisneb õli, elektri ja gaasi koostootmises. 
Eesti Energia Enefit-tehnoloogia on teadaolevalt kõige efektiivsem 
ja puhtam ning tööstuslikult tõestatud tehnoloogia maailmas, mille 
abil põlevkivi väärindada. Tootsime 2018. aastal rekordkoguse õli. 
Kogemus ja teadmised, mille oleme Enefit280 õlitehast töökind-
lamaks ja efektiivsemaks muutes saanud, on praeguseks kokku 
võetud ning oleme alustanud järgmise õlitehase eelprojekteerimist. 
Uue õlitehase investeering on eeldatavalt väiksem kui panus ole-
masolevasse Enefit280 tehasesse. Uus tehas peaks tulema 
senisest efektiivsem ja töökindlam.

2018. aastast oleme elektrimüüjad ja klienditeenuste 
pakkujad ka Soomes ja Rootsis, kus praegu keskendume 
kliendiportfelli kasvatamisele. 

Möödus esimene täisaasta Poolas. Näeme, et Poolast võib juba 
lähematel aastatel saada meie suurima müügimahuga koduturg. 
Lätis, kus oleme energiamüüjana tegutsenud üle 12 aasta, plaanime 
2019. aasta esimeses pooles alustada elektri müüki koduklientidele. 
Meie konkurentsieelis uutel koduturgudel on digitaalne platvorm, 
mis on Eestis järele proovitud ning mida on võimalik kasutada 
ka teistes riikides, kus on tarbimisandmed teenuse osutajatele 
kättesaadavaks tehtud.

Möödunud aastal oli meil mitu head uudist kontserni võrguettevõtte 
Elektrilevi klientidele. Peamiselt tänu Elektrilevi efektiivsele tege-
vusele langes 2019. aasta algusest võrguteenuse hind keskmiselt 
8%. Viimase paari aastaga kokku on võrguteenuse hind kliendile 

I  Eesti Energia aastaaruanne 2018  I  Juhatuse esimehe pöördumine  I
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langenud 17%. Aga võrguteenuste valdkonnast on häid sõnumeid 
veel. Kui varem liikusid mööda traate edasi elektronid, siis peatselt 
hakkavad liikuma ka bitid. 2018. aastal osutus Elektrilevi edukaks 
riigi korraldatud konkursil, mille tulemusel sisenesime taristu-
pakkujana sidevõrguärisse. Soovime tuua kiire internetiühenduse 
ka nende kodude ja ettevõteteni, kuhu turutingimustel see siiani 
jõudnud ei ole. See turg on kiiresti kasvamas. Näeme, et suudame 
seal väga konkurentsivõimelise hinnaga taristuteenust pakkuda. 
Taristute ühishaldus annab võimaluse efektiivset teenust pakkuda 
ka elektriautode laadimisvõrgustikku arendades. 

Kuigi 2019. aastal tähistab Eesti Energia juba oma 80. sünnipäeva, 
oleme uuendustele rohkem avatud kui kunagi varem ning tege-
leme pidevalt ettevõtte nutikamaks ja efektiivsemaks muutmisega. 
Püüdluste keskmes on meie kliendid, kellele soovime pakkuda 
suure pärast kliendikogemust. Eriti oluline on innovatsioon. 

Korraldasime 2018. aastal rahvusvahelise ideekonkursi 
Enefit Idea Pitch, kuhu laekus eri riikidest 100 ideed klien- 
dile vajalike energiateenuste ja targa elektrivõrgu kohta. 

Võiduideeks osutus Elektrilevi töötaja Ott Antsmaa mõte rajada 
kliendisõbralik liitumisplatvorm. Loodame selle idee juba käesole-
val aastal ellu viia.

Võib juhtuda, et 2019. aasta on esimene Eesti Energia ajaloos,  
kus müüme elektrit rohkem, kui ise toodame. Loomulikult on selle 
eelduseks müügimahtude oluline kasvatamine meie uutel kodu-
turgudel. Praegu näeme finantsturgudel 2019. aastaks jätkuvalt 
kõrgeid elektrihindasid. Suurt kasumit see ELis fossiilkütustest 
energiatootjatele ei ennusta, sest ka CO2 heitmekvoodi hind on kõr-
gel tasemel ning selle odavnemist oodata ei ole. Nafta maailmaturu 
hinna puhul, mis määrab suures osas ära põlevkiviõli eest saadava 
tulu, näitavad prognoosid praegu üsna stabiilset taset pikemaks 
perioodiks. Taastuvenergiale puhub praegu pärituul. Loodan, et 
peagi suudame jõuda ka esimese toetustevaba tuulepargi investee-
rimisotsuseni. Meie mõtted on avatud nii uutele algatustele kui ka 
võimalustele praeguse tegevuse efektiivsust kasvatada. Ainult nii 
saame oma klientidele pakkuda kasulikke ja mugavaid lahendusi.

HANDO SUTTER
Eesti Energia juhatuse esimees
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Tähtsamad 
sündmused 
2018. aastal

KLIENdITEENUSEd

•	 Alustasime elektrimüüki  
Soomes ja Rootsis 

•		Tõime koduturgudele  
uued klienditeenused  

(vt lähemalt lk 27)

TAASTUVENERgIA

•		Kasvatasime taastuvenergia mahtu –  
omandasime Nelja Energia 

•		Rajasime 7 MW päikeseelektrijaamu  

(vt lähemalt lk 31)

SUURENERgEETIKA

•		Võtsime vastu Auvere elektrijaama
•		Kasvatasime põlevkivigaasist elektritootmise võimekust  

(vt lähemalt lk 35)

VÕRgUTEENUSEd

•		Kooskõlastasime võrgutasude languse alates 1. jaanuarist 2019

•		Hakkasime pakkuma sidetaristu teenust 

 (vt lähemalt lk 42)
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Kontserni tegevus- ja finantsnäitajad

2014 2015 2016 2017 2018

Elektrienergia müük*, sh GWh 9 137 7 698 8 956 9 364 9 248

  hulgimüük* GWh 3 125 1 823 2 760 3 161 2 606

  jaemüük GWh 6 012 5 875 6 196 6 203 6 642

Võrguteenuse müügimaht GWh 6 294 6 337 6 616 6 757 6 945

Vedelkütuste müük tuh t 231 315 302 370 393

Soojusenergia müük GWh 1 063 1 018 1 148 986 983

Töötajate keskmine arv in. 6 792 6 289 5 696 5 708 5 678

      

Müügitulud mln € 880,0 776,7 742,1 753,9 875,3

Kulumieelne ärikasum (EBITDA) mln € 312,3 265,8 327,3 264,2 283,2

Ärikasum mln € 186,1 57,2 183,9 128,4 128,7

Puhaskasum mln € 159,3 40,5 171,0 100,8 106,2

      

Investeeringud mln € 275,9 245,6 140,7 144,0 215,1

Äritegevuse rahavood mln € 228,2 307,7 200,3 268,8 166,3

FFO mln € 203,2 239,6 278,1 227,3 187,0

Põhivara mln € 2 509,7 2 552,5 2 550,6 2 550,3 3 074,6

Omakapital mln € 1 619,5 1 571,9 1 698,0 1 763,9 1 859,6

Netovõlg mln € 834,7 792,0 716,6 582,4 1 048,1

      

Netovõlg / EBITDA korda 2,7 3,0 2,2 2,2 3,7

FFO / netovõlg korda 0,24 0,30 0,39 0,39 0,18

FFO / intressikulud võlakohustustelt korda 5,5 6,4 7,7 6,6 5,1

EBITDA / intressikulud võlakohustustelt korda 8,5 7,1 9,0 7,7 7,8

Finantsvõimendus % 34,0 33,5 29,7 24,8 36,0

Investeeritud kapitali tootlus (ROIC) % 8,1 2,4 7,8 5,5 5,4

EBITDA marginaal % 35,5 34,2 44,1 35,0 32,4

Ärikasumi marginaal % 21,1 7,4 24,8 17,0 14,7

* Seoses müügimahu aruandluspõhimõtte muudatusega on alates 2015. aastast müügimahus arvestatud Auvere elektrijaama kogu müügikogus (kontserni müügituludes ei kajastu Auvere elektrijaama 
elektri tootmise muutuvkulu ja elektri müügitulu selles ulatuses, mille osas on neid ehitusmaksumuses kapitaliseeritud)

I  Eesti Energia aastaaruanne 2018  I  See on Eesti energia  I
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Tegevuskeskkond
Eesti Energia tegevust ja tulemusi  
mõjutavad nii globaalsed kui ka  
regionaalsed tegurid. Meie äri  
mõjutavad peamiselt nafta-,  
elektri- ja heitmekvootide  
hinnad, konkurents energia-  
ja klienditurgudel ning  
energeetikasektori  
regulatsioonid.
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2018. aastal mõjutasid Eesti Energia põhitoodete  
kasumlikkust järgmised arengud:

• elektrihinnad kasvasid enam kui kolmandiku võrra;
• heitmekvootide hinnad kerkisid aastaga kolm korda  

ning jõudsid viimase üheksa aasta kõrgeimale tasemele;
• naftatoodete maailmaturu hinnad saavutasid viimase  

kolme aasta kõrgeima taseme.

Rahvusvahelise Valuutafondi hinnangul kasvas maailmamajandus 
2018. aastal 3,7%. 

Elektrihinnad kasvasid enam kui 
kolmandiku võrra
Toodame elektrit Eestis, Lätis ja Leedus. Müüme elektrit Eestis, 
Lätis, Leedus, Soomes, Rootsis ja Poolas. Seetõttu mõjutavad meie 
tegevust nende riikide elektrihinnad.

Eesti ja naaberriikide elektriturud on ülekandekaablitega tihedalt 
ühendatud. Seetõttu mõjutavad Eesti elektritootmist ja -hindu ka 
mitmed tegurid väljaspool meie koduturge, näiteks nii veetase 
Norra hüdroelektrijaamades kui ka Taani tuuleolud. 

keskmine elektri hind (€/mWh) 2018 2017 Muutus

norra 43,6 28,6 +52,4%

rootsi 44,8 31,3 +43,1%

soome 46,8 33,2 +41,0%

taani 45,1 31,0 +45,5%

eesti 47,1 33,2 +41,9%

läti 49,9 34,7 +43,8%

leedu 50,0 35,1 +42,5%

poola 52,2 37,3 +39,9%

2018. aastal oli Põhjamaade hüdroressursside keskmine tase 
soojade ja kuivade ilmade tõttu 57,1% reservuaaride maksimum-
tasemest, s.o. 3,7 protsendipunkti madalam kui 2017. aastal. 
Eelmise aastaga võrreldes tõi see kaasa elektri hindade tõusu.

Põhjamaade hüdroressursside tase nädalate lõikes
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Elektrihindu tõstis ka 2018. aastal aset leidnud CO2  
heitme kvootide turuhinna kolmekordistumine. 

Euroopa Liidu energiatootjad, kes kasutavad fossiilkütuseid, peavad 
elektri tootmiseks ostma CO2 heitmekvoote. 

Eesti Energia CO2 kulu vabaks elektri müügimarginaaliks kujunes 
2018. aastal 29,5 €/MWh, kasvades aastaga 2,8 €/MWh. See 
tähendab, et CO2 kulu kasvas 11,0 €/MWh, samal ajal kui elektri-
hinnad kasvasid 13,9 €/MWh.

Eesti Energia põlevkivi ja CO2 kulu vabaks marginaaliks (ingl Clean 
Dark Spread, CDS) kujunes 2018. aastal 12,0 €/MWh (+3,0 €/MWh, 
+34% võrreldes 2017. aastaga). CO2 hinnakomponendi mõju margi-
naalile oli -11,0 €/MWh ja põlevkivi kulu hinnakomponendi muutuse 
mõju +0,2 €/MWh.

Läti ja Leedu elektrihindade tase on Eesti ja Põhjamaade tase-
mest kõrgem, kuna Läti ja Leedu tarbivad rohkem, kui suudavad 
ise elektrit toota, ning elektri ülekandevõimsused naaberriikidega 
on piiratud. Lisaks toimus 2018. aasta augusti keskpaigast kuni 
oktoobri lõpuni Rootsi ja Leedu vahelise NordBalti ülekandeliini 
pikaajaline hooldus, mis kasvatas Läti ja Leedu elektri hindu sellel 
perioodil. 

Eesti Energia CO₂ vaba marginaali  
ja Clean Dark Spreadi seos Eesti elektrihinnaga
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Allikas: Nord Pool, Eesti Energia

Eesti ja Soome elektri konkurentsivõimalused Läti ja Leedu elektri-
turul olid 2018. aastal piiratud, sest Leedu süsteemioperaator 
eelistas ülekandevõimsuste jaotamisel Venemaalt ja Valgevenest 
imporditavat odavamat elektrit. Venemaa elektritootjatele annab 
parema konkurentsieelise asjaolu, et Venemaa elektriturgu regu-
leerivad õigusaktid erinevad Euroopa Liidu omadest. Näiteks ei 
pea Venemaa elektritootjad ostma CO2 heitmekvoote ning ka 
keskkonna nõuded on Venemaal lõdvemad kui Euroopa Liidus.

I  Eesti Energia aastaaruanne 2018  I  Tegevuskeskkond  I



20

ka ekspordivõimalused 
Aasiasse olid head. Nõud-
luse kasv Euroopas oli tingitud 
kogu Euroopat haaranud kuuma-
lainest, mille tõttu suurenes vajadus õhu 
jahutamiseks tootmis- ja tööstushoonetes. 

1% väävlisisaldusega kütteõli keskmine hind oli 2018. aastal 340,5 €/t 
ehk 25,7% (+69,7 €/t) kõrgem kui 2017. aastal. 

Vedelkütuste hinnad

Vedelkütuste hinnad tõusid  
viimase kolme aasta kõrgeimale 
tasemele
Meie toodetavale põlevkiviõlile kõige lähedasem õliturul laialdaselt 
kaubeldav toode on 1% väävlisisaldusega kütteõli, mille hind sõltub 
peamiselt Brenti toornafta hinnast. 

2018. aasta esimesel poolaastal Brenti toornafta hind tõusis. 
Hinnatõusu põhjustas 2017. aasta alguses jõustunud OPECi liikmes-
riikide vahel tehtud kokkulepe, millega piirati naftatoodangut  
1,8 mln barreli võrra päevas. Kokkulepe kehtis 2018. aasta lõpuni. 
Lisaks tootmismahtude piiramisele hoidsid hinda kõrgel poliitilised 
pinged Lähis-Idas ning Ameerika Ühendriikides töös olevate nafta 
puurtornide arvu vähendamine. 

Teisel poolaastal Brenti toornafta hind langes. Ameerika Ühend-
riigid, Venemaa ja Saudi Araabia suurendasid naftatoodangut ning 
suurem pakkumine alandas nafta hinda. Hinnalangust toetas ka 
globaalse majanduskasvu aeglustumine ja börside madalseis.

Brenti toornafta keskmine hind oli 2018. aastal 71,7 USD/bbl ehk 
30,9% kõrgem (+16,9 USD/bbl) kui 2017. aastal.

Põhiline sihtturg Euroopas toodetud 1% väävlisisaldusega kütte-
õlile on Aasia. Kui ekspordivõimalused Aasiasse on piiratud, siis 
suurenevad Euroopas kütteõli laovarud ning toote hind kohali-
kul turul langeb. 2018. aasta esimesel poolaastal kütteõli hinnad 
langesidki seetõttu, et ekspordivõimalused Aasiasse olid piira-
tud. Teisel poolaastal oli aga kütteõli nõudlus Euroopas suur ja 
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CO2 heitmekvootide hind mõjutab põlevkivi otsepõletusel toodetud 
elektri tootmiskulu, eriti meie vanemate suurema CO2 intensiivsu-
sega tootmisseadmete puhul. 

2018. aasta veebruaris kiitis Euroopa Komisjon heaks CO2 
heitmekvootide reformi, mille tulemusel hakkab igal aastal 
vähenema turule pakutavate kvootide hulk. 

Pärast reformi jõustumist kasvasid CO2 heitmekvootide hinnad jär-
sult. Aasta kõrgeima tasemeni 25,23 €/t jõudis heitme kvootide hind 
10. septembril. See oli viimase üheksa aasta kõrgeim tase. 

CO2 heitmekvootide keskmine hind oli 2018. aastal 15,6 €/t, kasva-
des 2017. aastaga võrreldes 165,9% (+9,7 €/t).

CO2 heitmekvootide hinnad
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EUROOPA LIIdU CO2  
HEITMEKVOOTIdE REfORM

Puhta energeetika ja energiatõhususe edendamiseks on  
Euroopa Liit võtnud kasutusele meetmed, et vähendada CO2 
heitmekoguseid ning stimuleerida Euroopa üleminekut madala 
CO2-mahukusega majandusele. 

2005. aastal käivitati heitmekogustega kauplemise süsteem,  
et saavutada Euroopa Liidu kliima- ja energiapoliitika eesmärke.  
Ehk heitmekoguste vähendamiseks seati CO2 heitmekogustele  
hind iga emiteeritud tonni kohta. Süsteemi on kaasatud energia-
tootmise ja muude energiamahukate sektorite ettevõtted  
Euroopa Liidus, Islandil, Liechtensteinis ja Norras.

2014. aasta oktoobris lepiti kokku euroopa liidu 2030 kliima-  
ja energiapoliitika raamistik, mille olulisemad eesmärgid on: 
1) „Taastuvenergia 2030“ – suurendada taastuvenergia osakaalu 

2030. aastaks 27%-ni energia lõpptarbimises.
2) „Energia lõpptarbimine 2030“ – suurendada aastaks 2030  

energiatõhusust 27% võrra
3) „Kasvuhoonegaaside heitmekogus 2030“ – vähendada kasvu-

hoonegaaside heitmekogust 2030. aastaks 40% võrreldes  
1990. aastaga. 

„Kasvuhoonegaaside heitmekogus 2030“ eesmärgi saavutami- 
seks kiitis Euroopa Komisjon 2018. aasta veebruaris heaks CO2  
heitmekvootide reformi. Reformi alusel vähendatakse igal  
aastal heitmekvoote 2,2% võrra. Reform tõi kaasa CO2 heitme - 
kvootide hindade järsu kasvu. 

EESTI ENERgIAMAJANdUSE  
ARENgUKAVA AASTANI 2030

Lisaks Euroopa Liidu üleste keskkonnaeesmärkide järgimisele 
arvestame oma tegevuses ja eesmärke seades Vabariigi Valit-
suse heaks kiidetud Eesti energiamajanduse arengukava aastani 
2030 (ENMAK 2030). See reguleerib elektri-, soojus- ja kütuse-
majanduse, transpordi- ja elamumajanduse energiakasutusega 
seonduvaid tegevusi. 

enmaki olulisemad eesmärgid 2030. aastaks on järgmised:
• toimib vaba, toetusteta ja avatud kütuse- ning elektriturg;
• elektri tootmise võimekus Eestis on suurem kui tarbimine;
• eesti elektrisüsteem on sünkroniseeritud Euroopa Liidu 

sagedusalaga;
• taastuvenergia osakaal kasvab ja moodustab 50% energia 

lõpptarbimisest;
• 80% Eestis toodetud soojusest toodetakse taastuvatest 

energiaallikatest;
• elektrikatkestuste keskmine kogukestus jaotusvõrgus on  

tarbimiskoha kohta aastas ≤ 90 minutit;
• uued hooned vastavad liginullenergiahoone energiatõhususe 

nõuetele.
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Taastuvenergia ja hajatootmine  
on kasvav trend
Taastuvenergia kiire kasvutrend jätkus kogu maailmas ka 2018. 
aastal.

Eestis toodeti 2018. aastal taastuvatest allikatest 
elektrienergiat 1662 gWh ehk 16% Eesti kogu 
elektritoodangust. 

Taastuvenergial on Eestis suur potentsiaal, ent selle realiseeri-
miseks tuleks taastuvenergia kasutusele võtmist lihtsustada ning 
paika panna sektori arengut toetav raamistik.

Ülemaailmne taastuv-
energialahenduste hinnalangus 
avaldab sektorile positiivset mõju ka 
Eestis. Lisaks tuuleenergiale kogub järjest enam 
populaarsust päikeseelektri tootmine, mis on täna konkurentsi-
võimeline alternatiiv ka põhjamaises kliimas.

Lokaalne ehk hajatootmine on ülemaailmselt kiirelt kasvav trend, 
mis täiendab senist tsentraalset elektritootmist lokaalsete tootmis-
üksustega tarbimiskoha lähedal. Vastavalt Euroopa Liidus vastu 
võetud energiatõhususe direktiividele hakkab 2020. aastast väljas-
tatavatele ehituslubadele kehtima liginullenergiahoone nõue. See 
nõue on täiendavalt kasvatanud huvi ja vajadust otsida lahendusi 
lokaalseks taastuvenergia tootmisteks.
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Strateegia
Eesti Energia strateegia keskmes on  
meie ambitsioon pakkuda klientidele  
kasulikke ja mugavaid energialahendusi  
ning toota energiat aina keskkonna- 
säästlikumalt, andes nii oma panuse  
maailma puhtamaks muutmisse.  
Sellest ambitsioonist lähtuvad  
nii kontserni strateegia, ees- 
märgid kui ka valdkondade  
tegevuskavad.
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neid tegureid võtsime arvesse ka kontserni strateegia uuendamisel 
2018. aastal:

• klientide ootused on muutumas. Kliendid soovivad oma  
partnerilt lihtsa elektrimüügi asemel järjest kvaliteetsemaid ja 
kasulikumaid teenuseid ning läbipaistvat ja vastutustundlikku 
käitumist. Samuti tuntakse üha suuremat huvi võimaluse vastu 
ise energiat toota.

• elektri tarbimine kasvab. Elektrifitseerimise tulemusena  
asendab elekter mitmeid traditsioonilisi energialiike, näiteks  
fossiilkütuseid. Tarbimise kasvu soodustab ka üha suurenev 
elektri kasutus transpordisektoris.

• uute tehnoloogiate areng kiireneb. Taastuvenergia tootmise 
tehnoloogiad muutuvad efektiivsemaks ja konkurentsivõime-
lisemaks. Populaarsust koguvad hajatootmislahendused ning 
digitaliseerimine pakub energeetikas järjest uusi võimalusi.

• turud ja regulatsioonid on muutumas. Taastuvenergia-
oksjonid meie koduturgudel, uued puhtamale energiatootmisele 
suunatud keskkonnaregulatsioonid ja nendega seotud maksu-
muudatused aitavad kaasa taastuvenergia toodangu kasvule.

Uus olukord seab  
Eesti Energia ette väljakutseid, 
aga ka võimalusi uute teenuste arenda-
miseks ja uutele turgudele sisenemiseks.

Usume, et lähiaastatel tekib suurim kasvuvõimalus klienditeenuste 
ja taastuvenergeetika valdkonnas. Võrguteenuse valdkonna põhi-
fookus on taristute ühishaldusel, mille kaudu saame klientidele 
pakkuda efektiivselt uusi võrguteenuseid, sh tänavavalgustus, kiire 
interneti teenus ja elektritranspordi taristu haldus. Suurenergeetika 
valdkonnas peame olema valmis reageerima paindlikult muutus-
tele elektriturgudel. Kasumlikkuse suurendamise võimalust näeme 
õli, gaasi ja elektri koostootmise mahtude kasvatamises. Juhitavate 
tootmisvarade kasumlikkuse suurendamise võimalusi võib tekkida 
ka võimsus- või sagedusturul.

Kõigi meie tegevusvaldkondade strateegilistest eesmärkidest  
ja arendusplaanidest räägime lähemalt eraldi peatükkides. 

Energeetikasektori arengut mõjutavad enim  
regulatiivse keskkonna muutused, tehnoloogiline areng 

ning konkurents energia- ja klienditurul. 
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26 Võrguteenused:
 taristute ühishaldus tagab soodsama võrguteenuse

Keskendume võrguteenuse mõistliku kvaliteedi ja hinna kindlus-
tamisele. Taristute ühishaldus ning uued teenused tagavad Eesti 
inimestele soodsama võrguteenuse.

 Suurenergeetika: 
 suurenergeetika tuleviku kindlustamine

Ajaloolisest põlevkivitööstusest on saanud tänapäevane suu-
renergeetika ehk suuremahuline ja juhitud energiatootmine, kus 
kasutatakse erinevaid kütuseid. Tagame, et inimestel on nii praegu 
kui ka tulevikus igal ajahetkel kasutada mõistliku hinnaga ning  
järjest puhtamalt toodetud energia.

 Taastuvenergia:  
 taastuvenergia tootmise kasvatamine

Taastuvatest ja alternatiivsetest allikatest toodetud elekter moo-
dustab meie toodangust 40%. Toodame taastuvenergiat Eestis  
ja ka teistes Läänemere riikides.

 Klienditeenused:
 kasv Läänemere energiaturgudel

Pakume Läänemere regioonis energialahendusi ühele miljonile 
kliendile, aidates neil energiat targemalt ja puhtamalt kasutada.

Meie tegevusvaldkondade  
strateegilised eesmärgid on järgmised:

2022. aastaks 
 tahame kasvada  

Läänemere regiooni energia- 
lahenduste pakkujaks:

•	kellel on üks miljon klienti,  
•	kes kasutavad energiat targalt, ning

•	kes toodab energiat mitmekesistest  
ja üha suuremal määral  
taastuvatest allikatest
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Klienditeenused
Eesti Energia klienditeenuste  
valdkond pakub meie klientidele  
kasulikke energialahendusi  
ja suurepärast kliendikogemust.  
Müüme era ja äriklientidele  
elektrit, soojust, gaasi  
ja energialahendusi.
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Meie eesmärk on muuta klientide elu lihtsamaks  
ja mugavamaks kõikidel meie koduturgudel.  

Pakume klienditeenuseid Eestis, Lätis, Leedus, Poolas, 
Soomes ja Rootsis. Rahvusvaheliselt tegutseme Enefiti,  

Eestis Eesti Energia nime all. 

Oma koduturgudeks oleme valinud riigid, kus on läbipaistev ja toi-
miv energiaturg ning võimalus eristuda meie e-teenuste ja ühtse 
tooteplatvormiga.

Eestis ja Rootsis teenindame nii era- kui ka ärikliente. Soomes kes-
kendume esmajärjekorras eraklienditurule, kuid uurime võimalusi 
ka äriklientide teenindamiseks. Lätis oleme seni keskendunud äri-
klientidele, aga teeme ettevalmistusi eraklientide teenindamiseks 
alates 2019. aastast. Leedus ja Poolas teenindame ärikliente, kuna 
nendes riikides on erakliendi elektriturg reguleeritud.

MEIL ON kokku 494 819 eraklienti ja  
92 656 äriklienti 

EESTIS alustasime elektrimüüki 1939,  
LÄTIS 2006, LEEDUS 2007, POOLAS 2017,  
SOOMES ja ROOTSIS 2018

Meie elektrimüügi turuosa on  
EESTIS 60%, LÄTIS 15%, LEEDUS 7%

Eestis, Lätis, Leedus ja Poolas müüme ka gaasi
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Sündmused 2018

Alustasime elektrilahenduste müüki Soomes ja 
Rootsis

Soomes pakume elektrilahendusi koduklientidele alates 2018. 
aasta märtsist. Rootsis alustasime kodu- ja äriklientidele elektri-
teenuste pakkumist 2018. aasta aprillis. Nii Soomes kui ka Rootsis 
positsioneerime end energiamüüjana, kes eristub lihtsate ja 
mugavate e-lahendustega, sh Soome klientidele pakutav Enefiti 
mobiiliäpp. 

Kasvatasime päikeseelektri lahenduste müüki

Pakume oma klientidele päikeseelektri kasutuselevõtuks kaht 
võimalust – täisteenuslahendus ja võtmed-kätte-põhimõttel 
tootmislahendus. 

Täisteenuslahenduse raames paigaldame päikeseenergia panee-
lid tasuta kliendi vabale pinnale ning organiseerime ka kõik muu 
päikeseelektri tootmiseks vajaliku. Kliendil puudub vajadus oma-
finantseeringu järele ning tasuda tuleb jooksvalt vaid toodetava 
elektri eest kokku lepitud hinda. 

Teise võimalusena pakume n-ö võtmed-kätte-lahendust, mille 
puhul saavad kliendid päikeseelektri tootmisseadmed välja osta. 
Tagame kliendile sujuva protsessi projekteerimisest ja paigal-
damisest kuni lõpliku seadistamise ja tootmiseks üleandmiseni. 
Võtmed-kätte päikeseelektri lahendusi pakume oma klientidele 
Eestis, Lätis, Leedus ja Poolas. 

Hakkasime 
pakkuma 
valgustusteenust 

2018. aastast pakume oma  
klientidele valgustusteenust  
(ingl LaaS – Lighting as a Service),  
et aidata neil energiatõhusamalt tegutseda. 

Asendame kliendi vanad seadmed uutega, näiteks LED-valgusti-
tega. Klient ise investeeringut tegema ei pea ja saab kohe pärast 
lahenduse valmimist tänu väiksemale energiatarbimisele kulutus-
telt kokku hoida.

Tõime turule uue elektripaketi

Tõime Eestis turule uue mugava elektripaketi Võrdne. Uus pakett 
võimaldab kliendil aasta ringi tasuda iga kuu elektri eest sama 
summa. Igakuises võrdses makses sisaldub elektrienergia mak-
sumus, võrguteenuse tasu, taastuvenergia tasu ja elektriaktsiis. 
Paketiga saab klient tasuta kaasa elektriseadmete ja elektririkke 
kindlustuse. Uut paketti hindavad eriti kliendid, kes külmal perioodil 
elektrit kütmiseks kasutavad. Võrdne pakett võimaldab elektrikulud 
ühtlasemalt aasta peale jaotada. Sarnaseid tooteid plaanime peagi 
pakkuda ka oma teistel koduturgudel.
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Strateegilised eesmärgid

Suurepärase kliendikogemuse pakkumine on võtmetegur, et hoida 
olemasolevaid ja võita uusi kliente. Selleks suhtleme kliendiga roh-
kem, pakume neile kasulikke lahendusi, koolitame teenindajaid ja 
arendame teeninduskanalite funktsionaalsust, keskendudes eel-
kõige digitaalsetele kanalitele. 

MEIE EESMäRK kliendi- 
teenuste valdkonnas on 
kasvada 2022. aastaks  
Läänemere regioonis tegut- 
sevaks energialahenduste  
pakkujaks, kellel on 
vähemalt üks miljon 
rahulolevat klienti.

selle eesmärgi saavutamiseks seame klienditeenuste  
valdkonnas aastatel 2018–2022 fookusse järgmised teemad:

• Suurepärase kliendikogemuse tagamine
• Uuenduslike ja kasulike lisateenuste väljatöötamine 
• Klienditeenuste müügi kasv

Kliendikogemust hakkame alates 2019. aastast mõõtma kõigil oma 
koduturgudel. Meie eesmärk on jõuda 2022. aastaks positiivse 
kliendi soovitusindeksini (NPS) kõigil koduturgudel. 

Klienditeenuste valdkonna lisateenuste arendamisel keskendume 
nutikatele elektriseadmete juhtimise lahendustele, elektrisõidukite 
haldamisele ja liginullenergiahoonete nõuete täitmise lahendustele.

Müügimahtude kasvatamiseks kaalume ka võimalust siseneda 
Leedu eraklienditurule, mis avaneb 2020. aastal. 

 Üks 
miljon 

rahulolevat 
klienti
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Taastuvenergia
Alates 2016. aastast kuuluvad Eesti  
Energia kontserni taastuvenergia  
tootmisüksused tütarettevõttesse  
Enefit green. 2018. aasta novembrist  
kuuluvad Enefit greeni alla ka  
endise Nelja Energia  
tootmisüksused.
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Meie taastuvenergia tootmise allikad on Läänemere  
piirkonna kõige mitmekesisemad. Toodame energiat  

tuulest, päikesest, biomassist, olmejäätmetest ja veest. 

Meil on tuuleenergia tootmisvõimsust 398 MW ja päikeseenergia 
tootmisvõimsust 7 MW. Lisaks on meil koostootmisjaamades kokku 
25 MW elektritootmisvõimsust ja 85 MW soojustootmisvõimsust 
taastuvatest allikatest.

Omanik on andnud Eesti Energiale loa Enefit Greeni aktsiate esmase 
avaliku pakkumise ettevalmistamiseks.
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MEIL ON:
• EESTIS ja LEEDUS kokku 22 tuuleparki  

koguvõimsusega 398 MW
• LÄTIS 2 koostootmisjaama
• EESTIS 1 koostootmisjaam
• EESTIS 1 jäätmeenergiajaam
• EESTIS 1 hüdroelektrijaam 
• EESTIS 2 vähemusosalusega biogaasijaama
• LÄTIS 1 pelletitehas 
• 19 päikeseelektrijaama klientide  

ja Eesti Energia territooriumil

fAKTE

TOODANG 2018
• Taastuvatest ja alternatiivsetest allikatest tootsime  

481 GWh elektrit 

• Enefit Greeni elektritoodang oli 388 GWh ja moodustas  
sellest 81% 

• Soojust tootsime Enefit Greeni üksustes 601 GWh, 
 sh taastuvatest allikatest 190 GWh

I  Eesti Energia aastaaruanne 2018  I  Taastuvenergia  I
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Sündmused 2018

Kolmekordistasime oma taastuvenergia 
tootmisvõimekuse

29. mail allkirjastati aktsiate ostu-müügileping, mille kohaselt oman-
das Enefit Green 100% taastuvenergiaettevõtte Nelja Energia 
aktsiatest. Novembris sai Enefit Greenist pärast Eesti, Läti ja Leedu 
konkurentsiameti heakskiitu Nelja Energia omanik. Enefit Green ostis 
Nelja Energia, kuna see toetab hästi meie strateegilist eesmärki: toota 
2022. aastal 40% elektrist taastuvatest ja alternatiivsetest allikatest.

Tehingu tulemusena kasvab Enefit Greeni aastane taastuvelektri 
toodang 0,3 TWh-lt enam kui 1 TWh-le ehk pea kolm korda. 

Valmis esimene sõltumatu taastuvelektri 
tootmissüsteem

Eestis asuv Ruhnu saar sai endale sõltumatu elektrisüsteemi, mis 
tagab saare elanikele püsiva elektrivarustuse. 

Ruhnu projekti käigus töötasime välja sõltumatu taastuvelektri 
tootmissüsteemi prototüübi. Projekti käigus saime hulgaliselt 
kogemusi, et pakkuda tulevikus sarnaseid sõltumatuid taastuv-
elektri tootmissüsteeme piirkondades, kus juurdepääs tavapärasele 
elektri võrguteenusele on piiratud.

Ruhnus toodetakse elekter nüüd vähemalt 50% ulatuses taas-
tuvatest allikatest – tuulest, päikesest ja biodiislist. Nüüdisaegse 
lahendusena kuulub saare elektrisüsteemi ka akupank, mis  
võimaldab salvestada tuulest ja päikesest toodetud energiat ajaks,  

mil ilmastik elektritootmist ei soosi. Selleks et saarel oleks elektri-
varustus tagatud igal aastaajal ja iga ilmaga, jääb Ruhnule ka 
diiselgeneraator, kus osaliselt kasutatakse biodiislit.

Laiendasime päikeseelektri tootmist

Päikeseelektri turul oli 2018. aasta Eestis suure kasvu aasta: pai-
galdati umbes kaks korda rohkem päikeseenergia tootmisvõimsusi 
kui varasematel kokku.

2018. aasta jooksul rajasime päikeseelektrijaamu koguvõimsusega 
7 MW. Päikeseelektrijaamu ehitasime nii Eesti Energia objektidele 
kui ka tarbijate juurde. Uued päikeseelektrijaamad paiknevad Eestis 
näiteks meie Paldiski tuulepargi vahetus naabruses, Ida-Virumaal 
Laaskõrves meie endisel kaevandusalal ning ka Iru ja Paide elektri-
jaama kõrval. 

5 MW uusi päikeseelektrijaamade tootmisvõimsusi asuvad aga 
meie äriklientide juures ja aitavad osaliselt katta nende elektri-
tarbimist. Klientidele pakutavatest päikeseelektri võimalustest 
kirjutasime lähemalt klienditeenuste peatükis (lk 27). 

Kokku toodavad meie päikeseelektrijaamad aastas ca 6500 MWh 
taastuvelektrit. Sellisest elektri hulgast piisab rohkem kui 2000 
keskmise tarbimisega kodumajapidamisele terveks aastaks.

Lõime võimaluse Soome tuulepargi rajamiseks

Juunis sõlmis Enefit Green Soome riigile kuuluva ettevõttega  
Metsähallitus kokkuleppe, mis loob tulevikus võimaluse Soomes 
Tolpanvaara tuulepargi arendamiseks. Kavandatav tuulepark  
hakkab paiknema heade tuuleoludega ja suhteliselt kõrvalises  
asukohas Metsähallitusele kuuluvate metsade vahel. 

I  Eesti Energia aastaaruanne 2018  I  Taastuvenergia  I



34

Strateegilised eesmärgid

MEIE EESMäRK ON Enefit  
greeni ja suurenergeetika  
koostöös toota 2022. aastal  
40% elektrist taastuvatest  
ja alternatiivsetest allikatest.  
See on praegusega võrreldes  
enam kui kolmekordne kasv.
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2022. aastaks

40% 
elektrist taastuvatest  

ja alternatiivsetest 
allikatest

Aastaks 2022 tahame paigaldada 50 MW päikeseelektrijaamasid. 
Esimesed päikeseelektrijaamad väljaspool Eestit on plaanis paigal-
dada Poolas.

Ulatusliku kasvuplaani elluviimine eeldab olulises mahus võõr-
kapitali kaasamist. Lisaks oleme valmis korraldama Enefit Greeni 
vähemusosaluse esmase avaliku pakkumise. Enefit Greeni börsile 
minek annaks igale soovijale võimaluse saada otseselt osa taastuv-
energia arengust. 

selle ambitsioonika eesmärgi saavutamiseks oleme  
taastuv energia valdkonnas seadnud aastatel 2018–2022  
fookusse järgmised teemad:

• Taastuvenergia investeerimisvõimaluste kasutamine  
 meie koduturgudel
• Kapitali kaasamine Enefit greeni vähemusosaluse  
 esmase avaliku pakkumise (IPO) kaudu

Mitu meie koduturgude riiki on andnud teada soovist laiendada 
taastuvenergia tootmist ning korraldada selleks ka piiriüleseid  
taastuvenergia oksjoneid. 

Nende võimaluste ärakasutamiseks laiendame tuuleenergia tootmist 
Eestis, Soomes ja Leedus. Soomes ja Leedus soovime osaleda ka 
taastuvenergia oksjonitel. 

Installeritud
võimsus*

MW

Lisanduv 
võimsus läbi 

2018/19  
oksjonite MW 

Päikeseenergia 110
Tuuleenergia 310

Tuuleenergia 2041 450

Päikeseenergia 1,5
Tuuleenergia 78
Päikeseenergia 88 100
Tuuleenergia 533 200
Päikeseenergia 199 750
Tuuleenergia 6000 900

Kasvuvõimalused meie koduturgudel

* 2018. a lõpu seisuga

I  Eesti Energia aastaaruanne 2018  I  Taastuvenergia  I
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Suurenergeetika
Suurenergeetika valdkonnas oleme tradit-
siooniliselt keskendunud Eesti tähtsaima 
maavara – põlevkivi – parimal viisil  
väärindamisele. Lisaks põlevkivile  
suudame suurenergeetika valdkonnas  
energiat toota ka alternatiivsetest  
energiaallikatest nagu biomass,  
turvas, põlevkivigaas ja rehvi- 
hake. Meie eesmärk on kas- 
vatada alternatiivkütuste  
osakaalu tootmis- 
protsessides.
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Suurenergeetika valdkonda kuuluvad meie kolm tootmisettevõtet: 
Enefit Kaevandused, Enefit Energiatootmine ja Enefit Solutions. 

Meie suurenergeetika tootmisüksused asuvad Kirde-Eestis, täpse-
malt Ida-Virumaal, kus oleme piirkonna suurimaid tööandjaid. 

Juba aastaid oleme suurenergeetikas püüelnud efektiivsema ja 
puhtama energiatootmise poole, investeerides uutesse tehnoloo-
giatesse ja täiendades vanemaid tootmisseadmeid nüüdisaegsete 
puhastusseadmetega. Meie uute tootmisüksuste, näiteks Auvere 
elektrijaama ja Enefit280 õlitehase keskkonnaheitmed on kordades 
väiksemad kui vanematel tootmisüksustel. Meie pingutusi kinnita-
vad uuringud, mille andmetel on Eestis, sh Ida-Virumaal õhk üks 
kõige puhtamaid kogu Euroopas.

Tänu meie toodetud elektrile on Eesti olnud elektrit 
eksportiv riik ja teeninud eksporditulu. 

Ka meie vedelkütuste toodang läheb suuremas osas ekspordiks. 
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SUURENERGEETIKA VALDKONDA KUULUVAD:
• põlevkivi kaevandamine
• logistika kaevandustest tootmisüksusteni
• elektritootmine
• õlitootmine
• soojatootmine
• tehniliste lahenduste projekteerimine, ehitamine, müük,  
 hooldamine ja remont

TOODANG 2018
• 8,7 TWh elektrit, sh 93 GWh taastuvenergiat 
• 411 tuhat tonni vedelkütuseid
• 391 GWh soojust Narva linnale 
• 16,0 mln tonni ehk 35,2 TWh kaevandatud põlevkivi 

TÄNA TööTAVAD SUURENERGEETIKA ÜKSUSED:
• Auvere elektrijaam (võimsus 305 MW) võeti ehitajalt vastu 2018
• Eesti elektrijaam (võimsus 1530 MW) alustas tööd 1969
• Balti elektrijaam (võimsus 365 MW) alustas tööd 1959
• Enefit280 õlitehases (võimsus 34 t/h) toodeti esimene õli 2012
• Enefit140 õlitehased (võimsus 30 t/h) alustasid tööd 1980
• Estonia kaevandus alustas tööd 1972 
• Narva karjäär alustas tööd 1970
• Enefit Solutionsi Jõhvi tehas alustas tööd 1948

fAKTE
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Sündmused 2018

Võtsime vastu Auvere elektrijaama

31. juulil võtsime ehitajalt General Electricult vastu 300 MW võim-
susega Auvere elektrijaama. Auvere elektrijaam on Eesti ajaloo 
suurim tööstusinvesteering ja aitab täita Eesti energiasõltumatuse 
eesmärki.

Auvere elektrijaam suudab aastas võrku anda 2,2 TWh elektrit  
ehk veerandi Eesti aastasest elektritarbimisest, mis on pisut üle  
8 TWh. Auvere elektrijaamas saab kütusena kasutada lisaks põlev-
kivile ka 50% ulatuses biomassi, 20% ulatuses turvast ja 10% 
ulatuses põlevkivigaasi. Auvere suudab aastas toota üle 1 TWh 
taastuvenergiat. 

Meie vanemate moderniseerimata energiaplokkidega võrreldes 
tekib Auvere elektrijaamas 3 korda vähem lämmastikuheitmeid,  
10 korda vähem väävliheitmeid ja 20 korda vähem tolmuheitmeid 
toodetud energiaühiku kohta. 

Auvere elektrijaama valmimine pälvis ka Ida-Virumaa 2018. aasta 
äriteo ja Eesti 2018. aasta energiateo tiitli.

Suurendasime põlevkivigaasi kasutamist 
elektritootmises

2018. aastal lõpetasime Eesti elektrijaamas arendusprojekti,  
millega suurendasime võimekust kasutada ühes energiaplokis 
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põlevkivigaasi 13%-lt 50%-le. 
Põlevkivigaas on põlevkivist õli 
tootmisel tekkiv suure kütteväärtusega 
gaas, millest saab toota elektrit. 

Tänu põlevkivigaasi kasutamise kasvule suurendame elektri-
tootmise paindlikkust ja kasumlikkust ning vähendame selle 
keskkonnamõjusid. 

Laiendame jäätmepuidu kasutamise võimalusi 

Alustasime jäätmepuidu purustamise ja metalli eemaldamise  
kompleksi rajamist Balti elektrijaama territooriumile. Kompleks  
valmib 2019. aasta lõpus.

Tarnijatelt saabuv jäätmepuit, näiteks lammutatud hoonete osad, 
vanad raamid, uksed või mööbel, sisaldab suures koguses metalli, 
mis takistab kohest kasutust elektrijaamas. Ehitatavas kompleksis 
purustatakse ja puhastatakse jäätmepuit põletamiseks mitte-
sobivatest elementidest, sh metallosadest. 

I  Eesti Energia aastaaruanne 2018  I  Suuerenergeetika  I
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Kasutame jäätmepuitu Balti elektrijaama koostootmisplokis, kus 
2018. aastal tootsime taastuvatest kütustest, sh jäätmepuidust,  
73 GWh taastuvelektrit. Toodetud taastuvenergia katab 25 000 
keskmise tarbimisega kodumajapidamise aastase elektrivajaduse. 

Sõlmisime kolmeaastase koostöölepingu põlevkivi 
müügiks

Sõlmisime Viru Keemia Grupiga (VKG) põlevkivi ostu-müügilepingu, 
mille kohaselt müüme VKG-le kolme aasta jooksul pea 1 mln tonni 
põlevkivi. 

Suurendame osalust ringmajanduses

Ringmajandus pakub meile võimalusi energiatootmise kõrval-
saaduste taaskasutamiseks. Näiteks tekib meie Estonia 
kaevanduses aastas pea 5 mln tonni lubjakivi, millest praegu taas-
kasutatakse killustikutoodetena mõnisada tuhat tonni aastas. 

Koostöös Operailiga tarnime 2018. aasta suvel sõlmitud lepingu 
kohaselt 12 kuu jooksul raudteetranspordiga Eesti eri piirkonda-
desse 300 000 tonni lubjakivi. Lubjakivi sobib hästi nii teede, suurte 
väljakute, tammide kui ka teiste suurobjektide ehitamiseks. 

Sõlmisime 2018. aastal ka koostööleppe Tallinna Tehnikaülikooliga, 
et uurida, kuidas oleks võimalik suurendada kaevandamise kõrval-
saadusena tekkiva lubjakivi taaskasutust. Uuringu tulemused 
selguvad 2019. aastal. 

Saime võimaluse hakata vanarehvidest õli tootma

2018. aastal hakkas kehtima rehvide kui jäätme lakkamise määrus, 
mille alusel saame hakata kasutama vanarehve õlitootmisel koos 
põlevkiviga. Plaanime vanarehvidest õli tootma hakata juba 2019. 
aastal. Saame seeläbi luua vanarehvide käitlemiseks efektiivse ja 
keskkonnasõbraliku taaskasutamise võimaluse. 

Tööstuslikus mahus rehvidest õli tootmist saame alustada pärast 
keskkonna kompleksloa täiendamist. Lisaks sellele on Eesti Energial 
pooleli Euroopa Kemikaaliametis rehvihakke ja põlevkivi segust töös-
tuslikult toodetud vedelkütuste REACH-registreeringu taotlemine.

Eestis tekib aastas kuni 12 000 tonni ja kogu Euroopas üle 3 mln 
tonni vanarehve. Eesti Energial on võimekus lahendada mitte ainult 
Eesti, vaid ka naaberriikide vanarehvide käitlemise probleem, sest 
suudame oma tootmisseadmetes töödelda aastas kuni 200 000 
tonni vanarehve.
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Euroopa Komisjon eraldas 4,3 mln tonni tasuta CO2 
heitmekvoote Eesti Energia õlitehastele

Euroopa Liidu kasvuhoonegaaside heitmekvootidega kauplemise 
regulatsioon võimaldab süsinikulekke ohuga majandusharudel 
taotleda tasuta heitmekvoote, et kaitsta neid ärivaldkondi kliima-
poliitikast tuleneva piiriülese konkurentsi negatiivse mõju eest.

Sellest regulatsioonist lähtudes langetas Euroopa Komisjon 2018. 
aasta lõpus positiivse otsuse Eesti Energia avalduse kohta, millega 
taotlesime tasuta heitmekvoote oma õlitööstusele. Otsuse tulemu-
sel laekus 2018. aasta lõpus meie kontole 3,3 mln tonni tasuta CO2 
heitmevooti. Lisaks laekub sama otsuse alusel meile 2019. aastal 
täiendavalt veel 556 000 tonni ning 2020. aastal 548 000 tonni 
tasuta CO2 heitmevooti. Kokku saame Euroopa Komisjoni otsuse 
alusel ligikaudu 4,3 mln tonni tasuta CO2 heitmekvooti. 

Ühendame suurenergeetika varahalduse Enefit 
Solutionsisse

Jätkasime 2017. aastal alustatud protsessi, mille eesmärk on  
ühendada suurenergeetika varahalduse protsessid ja nendega  
seotud töötajad Enefit Solutionsisse. 2018. aastal viisime Enefit  
Solutionsisse üle põlevkivi kaevandamisel kasutatavate sammuvate 
ekskavaato rite ja õlitootmise hooldusmeeskonnad. Samuti tegime 
ette valmistusi, et saaksime 2019. aasta algusest viia üle ka Narva 
karjääri elektriseadmete hooldus- ja remondimeeskonna.
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Strateegilised eesmärgid

MEIE EESMäRK ON suur- 
energeetika valdkonnas  
arendada Eesti ajalooline  
põlevkivitööstus nüüdis -
aegseks ja efektiivseks suur- 
energeetikaks, mis kasutab  
energiatootmiseks põlevkivi  
kõrval erinevaid alternatiivseid  
energiaallikaid. 

suurenergeetika eesmärgi saavutamiseks oleme seadnud  
aastatel 2018–2022 fookusse järgmised teemad:

• Vedelkütuste toodangu suurendamine ja kvaliteedi   
 kasvatamine
• Energiatootmiseks kasutatavate kütuste mitmekesistamine
• Elektritootmise paindlikkuse kasvatamine
• Konkurentsivõime kasvatamine digitaliseerimise kaudu 
• Narva allmaakaevanduse rajamine
• Tervikliku varahalduse süsteemi loomine
• Ringmajanduses osaluse kasvatamine 

Plaanime ehitada uue Enefit280 tehnoloogiat kasutava õlitehase. 
Uus õlitehas tõstab Eesti Energia aastase põlevkiviõli toodangu  
0,4 mln tonnilt 0,7 mln tonnini. Loodame investeerimisotsuseni 
jõuda 2019. aastal. 

Arendame  
Eesti ajaloolise  

põlevkivitööstuse  
nüüdisaegseks 
ja efektiivseks 

suurenergeetikaks
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Vedelkütuste kvaliteedi parandamiseks ja väärtuse kasvatamiseks 
plaanime rajada rafineerimiskompleksi, kus soovime järeltöödelda 
põlevkivibensiini ja keskõli. Rafineeritud tooted on parema kvali-
teediga ja väärtuslikumad nii hinna kui ka turustamisvõimaluste 
poolest. Uurime võimalusi projekti partnerite kaasamiseks.

Vedelkütuste kvaliteedi tõstmiseks ja klientide paremaks tee-
nindamiseks keskendume ka Enefit280 õlitehase töötsükli 
pikendamisele, bensiini kvaliteedi parandamisele ning mahutipargi 
laiendamisele. 

Vedelkütuste toodangu kasvuga suureneb ka põlevkivigaasist 
toodetud elektrienergia kogus. 2018. aastal kasutasime põlev-
kivigaasi elektri tootmiseks 457 GWh ulatuses. 2022. aastaks on 
plaanis suurendada tootmist 1,58 TWh-ni. See võimaldab lähi-
aastatel vähendada põlevkivi otsepõletust ja seeläbi ka negatiivset 
keskkonnamõju.
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Olulist kasvupotentsiaali näeme biomassi kasutamises. 

Selle potentsiaali mahukamaks rakendamiseks soovime osaleda 
Euroopa Liidu taastuvenergia statistikakaubanduses. Alternatiiv-
seid kütuseid kasutades annab suurenergeetika oma panuse, et 
saaksime 2022. aastal toota 40% elektrist taastuvatest ja alterna-
tiivsetest energiaallikatest. 

Riskide maandamiseks ja paindlikuma tootmise tagamiseks muutlike 
turuhindadega perioodidel töötame välja lahenduse Eesti elektri-
jaama külmkäivitamiseks. Tootmisüksustes on plaanis juurutada ka 
mitmed tootmisvarade paindlikku kasutamist toetavad digitaalsed 
tööriistad. Nende abil saame üle minna andmepõhisele juhtimisele: 
analüüsida detailselt plokkide tööd, et neid täpsemalt juhtida.

Võtame kasutusele süsteemi, mis võimaldab reaalajas jälgida 
kütuse kvaliteeti, genereerida automaatselt saatelehti ja tõsta see-
läbi logistikaprotsesside efektiivsust. 

Teeme ettevalmistustöid, et saaksime 2023. aastal avada allmaa-
kaevanduse Narva karjääri lõunaosas. Rajatavas kaevanduses 
kavatseme kasutada kombainkaevandamise meetodit, mille  
puhul on põlevkivikaod ja keskkonnamõjud võimalikult väikesed.  

Uue tehnoloogia kasutuselevõtt alandab põlevkivi omahinda ja 
suurendab põlevkivivarade konkurentsivõimet.

Tervikliku varahalduse loomine ja varahaldusüksuste ühendamine 
Enefit Solutionsi koosseisu jätkub ka eesolevatel aastatel. Ümber-
korralduse eesmärk on tagada tehniliste süsteemide töökindlus  
ja efektiivsete haldusprotsesside kaudu ka konkurentsivõimeline 
põlevkivi omahind. Samuti planeerime varahalduse protsessid 
digitaliseerida.

Muudame suurenergeetika üha puhtamaks ja keskkonna-
säästlikumaks, kasvatades oma panust ringmajanduses.

Suurendame lubjakivi kasutamist pinnase stabiliseerimisel 
taristuehitistes. Lisaks laiendame võimalusi põlevkivituha seni-
sest suuremaks kasutamiseks ehituses, põllumajanduses ja 
plastitootmises. 

Arendades ajaloolise põlevkivitööstuse efektiivseks suurenergee-
tikaks, saame tagada, et tarbijatel on nii praegu kui ka tulevikus 
kasutada mõistliku hinnaga, hästi juhitult ja üha puhtamalt toode-
tud energia. 
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Võrguteenused
Meie tütarettevõte Elektrilevi toob 
elektri kohale pea kõikidesse kodudesse 
ja ettevõtetesse Eestis, kokku 93%-le 
eestimaalastest.
 
Võrguettevõtjana on Elektrilevi  
ülesanne tagada elektrivõrgu  
töökindlus ja võrguteenuse  
mõistlik hind ning pakkuda  
head klienditeenindust. 
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Elektrivõrgu töökindluse kasvatamiseks panustame pidevalt 
võrgu uuendamisse ja ilmastikukindlamaks muutmisse. Rikke-
lisi katkestusi püüame kõrvaldada võimalikult kiiresti. Katkestuste 
ennetamiseks arendame järjepidevalt võrgu hooldusprotsesse.

Kui võrgu uuendamine annab nähtavaid tulemusi aastate pärast, 
siis üha paremat klienditeenindust saame pakkuda iga päev. See 
tähendab klientide operatiivset teavitamist ning kliendi pöördumiste 
võimalikult kiiret ja kvaliteetset lahendamist. 

Lisaks elektrivõrgu teenusele pakub Elektrilevi ka mitut uut võrgu-
teenust. Näiteks on praegu Elektrilevi hallata Tallinna ja Tartu 
tänavavalgustus ehk kokku 40% Eesti tänavavalgustuse punktidest. 

2018. aastal hakkasime oma elektrivõrgu taristule rajama 
kiire interneti võrku. 

Uute võrguteenuste portfelli laiendame kindlasti veelgi, sest tugev 
kompetents ja sünergia eri taristute vahel võimaldavad meil pak-
kuda taristuteenuseid jätkusuutlikult ja kulutõhusalt. Nutikast 
taristute ühishaldusest tekkiv kulusääst võimaldab soodsamalt 
pakkuda ka elektrivõrguteenust.

• Meie klientideks on 470 719 majapidamist ja 33 550 ettevõtet
• Meil on 23 657 alajaama, 228 piirkonna- ja 220 jaotus alajaama,  

38 760 km ilmastikukindlaid ja 21 520 km paljasjuhtmega liine 
• Ilmastikukindla võrgu osakaal madal- ja keskpingevõrgus on 67% 
• Rikete arv on vähenenud 5 aastaga 2 korda

fAKTE
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Sündmused 2018

Saime kooskõlastuse võrgutasude alandamiseks  
2019. aastast 

Konkurentsiamet kooskõlastas Elektrilevi hinnataotluse, mille 
kohaselt langeb 1. jaanuarist 2019 võrgutasu keskmiselt 8,4%.

Hinnalangust võimaldavad Elektrilevi kasvanud efektiivsus 
ja soodne majanduskeskkond. Mõju avaldas ka 2017. aastal 
hinnastamis põhimõtetesse sisse viidud püsitasu komponent.  
Viimase aasta jooksul on kliendid loobunud 3%-st kasutamata 
võimsusest ja lõpetanud enam kui 2000 võrgulepingut tarbimiseta 
kohtades. Nüüd on võimalik suuremat võrguefektiivsust vähenevate 
kulude ja hinnalanguse näol klientideni viia.

Arendame sideteenuste võrku olemasoleva 
elektritaristu baasil

Loome Eestis avatud sideturu, kus keskse võrgu abil saavad 
teenust pakkuda kõik sideoperaatorid. 

Testisime 2018. aastal avatud kiire interneti võrgu rajamist elektri-
liinidele mitme pilootprojekti raames, sh rajasime Tallinnas 
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Veskimetsa piirkonnas kiire 
internetiühenduse ligi 600 kliendile. 

Oktoobris tunnistati Elektrilevi riigi kiire interneti 
võrgu „Viimase miili“ konkursil edukaks pakkujaks. Riik korraldas 
konkursi 20 mln eurose toetuse eraldamiseks, et ehitada kiire inter-
neti võrk piirkondadesse, kus kvaliteetne internetiteenus puudub ja 
seda lähiaastatel muul moel ka ei rajata. 

Riigi toel viime kiire internetiühenduse 40 000 hooneni. Lisaks  
ehitame võrguühendusi piirkondadesse, kus praegu kvaliteetset  
kiiret internetiühendust veel ei ole, ja viime võrgu kokku vähemalt 
100 000 kinnistuni ehk kortermaju arvestades ligi 200 000 koduni. 
Kiire interneti võrgu plaanime valmis ehitada viie aastaga.

I  Eesti Energia aastaaruanne 2018  I  Võrguteenused  I
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Strateegilised eesmärgid

MEIE PEAMINE EESMäRK  
võrguteenuste valdkonnas on  
keskenduda võrguteenuse  
mõistliku kättesaadavuse ja  
hinna kindlustamisele taristute  
ühishalduse kaudu. Soovime  
nutikate, mugavate ja konku - 
rentsivõimeliste energia- ja  
taristulahenduste pakkumisega  
olla suunanäitajaks Eestis ja  
kogu maailmas.

selle eesmärgi saavutamiseks oleme seadnud võrguteenuste 
valdkonnas aastatel 2018–2022 fookusse järgmised teemad:

• Kliendikeskse kultuuri kasvatamine
• Elektrivõrgu konkurentsivõime kindlustamine
• Efektiivsed äriprotsessid
• Uued võrgu- ja lisateenused
• Osalemine regulatiivse keskkonna kujundamises

Soovime  
nutikate, mugavate ja 
konku rentsivõimeliste 

energia- ja taristu- 
lahenduste pakkumisega  

olla suunanäitajaks  
Eestis ja kogu  

maailmas
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Kasvatame kliendikeskset lähenemist, kaardistades klienditee-
konna, töötades välja standardsed teenindusolukorrad ning muutes 
need e-keskkonna kaudu kliendile kättesaadavaks. Meie teenindus-
mahust moodustab 2022. aastal iseteenindus 68% (2018. aastal 
57%). Muudame elektrivõrguga liitumisprotsessi paindlikumaks ja 
kiiremaks.

Kindlustame elektrivõrgu konkurentsivõimet, koostades pikaajalise 
võrgu arendamise strateegia, mis lähtub ühiskondlikust kogukasust 
ja tasakaalustatud investeerimispoliitikast. Katsetame tootmise 
ja tarbimise juhtimise platvorme ning testime eri salvestustehno-
loogiaid. Loome üha enam väärtust digilahendustest: tugevdame 
elektrivõrgu ärikriitiliste juhtimissüsteemide ja andmesidevõrkude 
küberkaitset. 

Suurendame äriprotsesside efektiivsust, parandades töökorraldust 
oma partneritega, ja võtame kasutusele rikkekohtade automaatse 
tuvastuse süsteemid. Lisaks loome võrgu toimimisandmete masin-
analüüsi võimekuse, arendades andmekaeve oskusi ja teadmisi. 

Uute tuluallikatena näeme selliste uute võrguteenuste nagu 
tänava valgustuse ja sidetaristu arendamist. Jätkame kiire interneti 
võrgu rajamist piirkondadesse, kuhu see seni ei ole jõudnud. Toome 
klientideni meie laiuskraadil ainulaadse hajatootmislahenduse, mis 
katab aasta ringi majapidamise elektritarbimise vajadused. 

Taristute ühishalduse, uute lisateenuste pakkumise ning nutikate 
võrgujuhtimise lahenduste juurutamise abil saame kasvatada 
protsesside ja võrgu haldamise efektiivsust. See loob omakorda 
võimaluse pakkuda elektrivõrguteenust soodsamalt. 

I  Eesti Energia aastaaruanne 2018  I  Võrguteenused  I
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Arendused
Arendusüksus juhib kontserni kõigi  
tegevusvaldkondade strateegiliste  
eesmärkide elluviimiseks vajalikke  
arendusprojekte, rakendades  
parimaid praktikaid ja tehno- 
loogilisi lahendusi.
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Olulise arendusvaldkonnana näeme Eesti Energia jätkuvat  
digitaliseerimist. Kvaliteetsete ja mitmekülgsete andmete  
kogumise ning põhjaliku analüüsi kaudu loome võimekuse 
 äri nüüdisaegseks ja efektiivseks andmepõhiseks juhtimiseks.

Arendusüksus tegeleb ka Eesti Energia oskusteabe ekspordi 
projektidega. Eesti Energial on pikaajaline ja mitmekülgne energee-
tikakogemus, mida saab rakendada paljudes riikides üle maailma.

Parimate ja nutikate lahenduste leidmiseks teeb arendusüksus 
tihedat koostööd nii ettevõtte sees kui ka väljaspool – ülikoolide, 
idufirmade ja teiste ettevõtetega.

Enefit Idea Hub: kogusime ideekonkursi Enefit Idea 
Pitch kaudu 100 ideed

Innovaatiliste ärivõimaluste süsteemseks kogumiseks ja tuvasta-
miseks lõime 2015. aastal ideepanga Enefit Idea Hub, kuhu ootame 
ideid oma töötajatelt, partneritelt ja kõigilt teistelt, kellel on soov ja 
huvi energeetika arengusse panustada. 

Meie eesmärk on tuvastada Eesti Energia kasvu võimendamiseks 
uusi ärivõimalusi, mille mõju aastas oleks projekti valmimisel 5–10% 
kontserni EBITDA-st. Alates 2015. aastast on ideepanka Enefit Idea 
Hub kogutud 951 ideed, millest on algatatud juba 35 projekti. 

2018. aastal korraldasime esmakordselt rahvusvahelise konkursi 
Enefit Idea Hub – The Pitch. Ideid kogusime kahes valdkonnas – 
nutikad kliendilahendused ja tark võrk. Ideekonkursi raames kohtu-
sime huvilistega inspiratsioonipäevadel Tallinnas, Tartus, Helsingis, 
Lappeenrantas, Krakówis, Poznańis ja Wrocławis. Konkursile esitati 
100 ideed nii Eestist, Poolast, Lätist, Soomest kui ka Leedust. 
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Žürii tunnis-
taks parimaks 
idee, mille eesmärk 
on luua Elektrilevi klien-
tidele eri energia teenuste 
pakkujatega suhtlemiseks üks  
liitumisplatvorm. Võiduidee esitas meie 
oma töötaja Ott Antsmaa, kes töötab Elektrilevi 
turu- ja regulaator suhete tiimijuhina. Lisaks võiduideele analüüsime 
veel paljude teiste potentsiaalikate ideede elluviimise võimalusi.

Pöörame suurt tähelepanu oma äride 
digitaliseerimisele

Võrgu- ja klienditeenuste valdkonnas oleme suunanäitajaks tänu 
kaugloetavatele arvestitele ning klienditeenuste e-lahendustele,  
sh iseteenindus ja mobiiliäpp. 

Meie uues Auvere elektrijaamas on näiteks 40 000 andurit, mis 
võimaldavad koguda andmeid elektrijaama kõigi protsesside ja 
seadmete kohta. Kogutud andmete abil saame elektrijaama pare-
mini ja efektiivsemalt juhtida. Loome digitaalse juhtimise võimekust 
ka suurenergeetika teiste tootmisseadmete ja -protsesside jaoks. 
Digiteenustele ja suurandmetele rakenduse leidmiseks kaasame ka 
iduettevõtteid.
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Hakkasime pakkuma suurtele energiatarbijatele 
terviklahendust

2017. aastal alustasid Narva külje alla Balti elektrijaama ja Harju-
maal Iru elektrijaama territooriumil tööd kaks tehnoloogiaparki,  
mis tegutsevad koondnime Enefit Tehnoloogiapargid all. 

Suurte elektrikoguste edastamine lõpptarbijani jaotus- ja põhi-
võrgu kaudu tekitab taristule märkimisväärseid ülekandekadusid ja 
kulusid. Seetõttu on suurtarbijate toomine elektrijaamade kõrvale 
kuluefektiivsem ja keskkonda säilitav lahendus. 

Kokku oli Enefit Tehnoloogiparkidel 2018. aasta lõpus 8 klienti, 
kelle prognoositav aastane elektritarbimine on pärast tootmise 
käivitamist kokku ligimale 100 GWh aastas. Selline energiakogus 
vastab 30 000 keskmise tarbimisega kodumajapidamise aastasele 
elektrivajadusele. 

Meie ambitsioon on oma tehnoloogiaparkide aastast 
tarbimismahtu vähemalt kolmekordistada. 

Paari järgneva aasta jooksul on eesmärk jõuda aastase tarbimis-
mahuni 350 GWh. Sellega oleksid Enefit Tehnoloogipargid 
suurimad omataolised Balti regioonis.

Ekspordime energeetikaalast oskusteavet

Eesti Energial on 80-aastane põlevkivienergeetika arendamise 
kogemus. Arendusprojektid Jordaanias ja Ameerika Ühendriikides 

Utah’s kinnitavad, et meil on kompetentsi ja võimekust põlevkivi-
energeetika tehnosiirdeprojektide arendajana kogu maailmas. 

Meil on märkimisväärne kogemus ka jäätmetest energia tootmisel. 
Iru jäätmeelektrijaam alustas tööd 2013. aastal ning sarnase tehase 
kasutuselevõtu vastu on huvi tundnud mitme riigi esindajad. 

Otsime pidevalt võimalusi oma põlevkivienergeetika ja jäätmetest 
energia tootmise kogemuste jagamiseks ja rakendamiseks teistes 
riikides.

Meie tütarettevõte Enefit American Oil sai USAs 
Utah’s loa trassikoridori rajamiseks

Arendame Utah’s kaevanduse ja õlitehase rajamise projekti ettevõt-
tele kuuluval eramaal, kuid projekti jaoks vajalikud ühendused tuleb 
luua föderaalmaad läbiva trassikoridorina. Trassikoridori on plaanis 
rajada vee-, maagaasi-, õli- ja elektritrass. Projekti edasiseks aren-
damiseks peame taotlema ka õhusaaste- ja kaevandamisloa.

Jätkusid tööd Jordaania põlevkivikaevanduse 
avamiseks ja elektrijaama ehitus

2018. aastal jätkusid Jordaanias Eesti Energia osalusega põlev-
kivikarjääri avamise ettevalmistus- ja elektrijaama ehitustööd. 
Põlevkivikarjääris jätkus katendi eemaldamine. Praegu on käimas 
kaevanduse infrastruktuuriosade väljaehitamine ja tehakse ette-
valmistusi elektrijaama jooksva käitamise võimekuse loomiseks. 
2018. aastal laekusid Eesti Energiale Jordaania projektist esimesed 
dividendid.

I  Eesti Energia aastaaruanne 2018  I  Aendused  I
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Hoiame keskkonda
Meie ambitsioon on toota energiat  
järjest puhtamalt ja keskkonnasõbralikumalt. 
Lisaks taastuvenergia toodangu kasvata- 
misele investeerisime perioodil 2010–2018  
suurenergeetika keskkonnamõju  
vähendamisse, efektiivsust tõstva- 
tesse tehnoloogiatesse ja uute  
keskkonnasäästlikumate  
tootmisvõimsuste rajamisse 
ca 1,2 miljardit eurot. 

Taimed Estonia kaevanduse settebasseini läheduses
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Pingutus on andnud tulemusi – meie 
energiatootmine on kooskõlas Euroopa 
Liidu keskkonnaregulatsioonidega ning 
võimaldab Eestil täita ka Pariisi kliima-
kokkuleppe eesmärgid. Uuringud1 
kinnitavad, et Eesti ja Ida-Virumaa õhk  
on Euroopa puhtamaid.

20 aastaga on meie suurenergeetika 
tootmisüksuste lämmastikuheitmed vähe-
nenud kolmandiku võrra, väävliheitmed 
ligi kolm korda ja tolmuheitmed 30 korda. 

Katsed tõestasid põlevkivituhast 
Enefixi mullaparendaja positiivset 
mõju põldude saagikusele
Aprillis valmis kokkuvõte Enefixi mullaparendajaga tehtud  
katsetest, mis viidi läbi enam kui aasta jooksul koostöös  
Mahetootjate Nõu- ja Jõukojaga. Enefixi katsetati nii tava-  
kui ka mahepõllul. Katsed kinnitasid põlevkivituha positiivset  
mõju saagikusele, mulla pH-taseme neutraliseerimisele ning  
sobivust mahepõllumajandusele.

Põlevkivist elektri tootmisel eraldatakse suitsugaasidest kõrge 
kaltsiumisisaldusega lendtuhk, mis on keskkonnale ohutu ja sobib 

muldade lupjamiseks. 2016. aastal alustasime Enefixi kaubamärgi 
all põlevkivituhast mullaparendaja hulgimüüki põllumajandus- ja 
aiandusettevõtetele. Samuti saab põlevkivituhka kasutada näiteks 
tsemendi asendajana teedeehituses, ehitusplokkide ja plastitootmi-
ses ning nafta- ja gaasipuuraukude tsementeerimisel. 

2018. aasta märtsis tegime viimase viie aasta kuise müügirekordi 
– müüsime üle 20 000 tonni tuhka, millest 11 000 tonni läks põllu-
majandusse ja ülejäänu ehitusvaldkonda. 

Põlevkivituha senisest suurem taaskasutamine aitab suurendada 
põlevkivist saadavat väärtust ning kasutada energiatootmisel tekki-
vaid kõrvalsaadusi efektiivselt ja keskkonnasäästlikult. 

1 Euroopa Keskkonnaagentuuri uuring „Õhu kvaliteet Euroopas 2018“

Heitmed toodangu kohta on kordades alanenud

Elektri kogutoodang SO2 NOX Tolmuheitmed 
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Õlitööstus täitis lõhnahäiringute 
vähendamise tegevuskava
Lõhnahäiringute vähendamise nelja-aastase tegevuskava kinnitas 
Keskkonnaamet ning tegevuste elluviimiseks investeerisime nelja 
aasta jooksul kokku üle 4 mln euro.

2018. aasta lõpuks teostasime tegevuskava raames järgmised 
olulisemad parendus- ja arendustegevused: 
• moderniseerisime Enefit140 seadmete põlevkivi ja soojuskandja 

etteande seadmeid, rekonstrueerisime leektorud, paigaldasime 
elektrifiltritele hapnikuandurid;

• paigaldasime õlitoodete mahutiparki süsivesinikke sisaldavate 
aurude tagastusseadme;

• ehitasime bensiini puhastamise seade, mille abil puhastatakse 
põlevkivist toodetav bensiin ebameeldiva lõhnaga merkap- 
taanidest ja väävelvesinikust;

• käivitasime Auvere-Vaivara vahelisele alale välisõhu seirejaama.

Puhtam  
keskkond  
digitaliseerimise abil
Paigaldasime kütuseetteande liinidele automaatsed kütuse kvali-
teedi mõõtmise seadmed.

Täpsed ja reaalajas tekkivad andmed kütuse kvaliteedi kohta või-
maldavad tootmisvõimsusi paremini planeerida ja juhtida. See aitab 
vähendada kõrvalekaldeid tootmisprotsessides ja tagab puhtama 
energiatootmise. 

Näeme keskkonnahoidu toetavates digitaliseerimisprojektides 
olulist potentsiaali puhtama ja nüüdisaegse energiatootmise aren-
damisel ning jätkame nende elluviimist kindlasti ka järgnevatel 
aastatel.
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Hakatakse uurima Eestis  
tekkiva põlevkivituha omadusi
Tallinna Tehnikaülikool ja Tartu Ülikool hakkavad Keskkonna-
ministeeriumi tellimusel uurima põlevkivituha liikide omadusi,  
et selgitada välja, kas neid tuleb liigitada ohtlikeks jäätmeteks  
või mitte.

Eestis tekib erinevate tehnoloogiatega põlevkivielektri ja põlevkivi-
õli tootmisel aastas kokku ligikaudu 9,5 mln tonni põlevkivituhka, 
millest enamik ehk 9,3 mln tonni ladestatakse. Praeguste regulat-
sioonide järgi on kogu põlevkivituhk liigitatud ohtlikuks jäätmeks 
ning see seab põlevkivituha kasutamisele olulisi piiranguid. 

SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt rahastatav uuring 
valmib 2019. aasta suvel. 

2018. aasta keskkonnapäeva  
teema oli PÕXIT
Augustis toimus traditsiooniline Eesti Energia keskkonnapäev, 
millest võttis osa üle 200 inimese. Võtmeteemaks oli seekord 
PÕXIT – termin, millega on hakatatud tähistama väljaastumist 
põlevkivitööstusest. PÕXITi olemust ja põlevkivitööstuse tule-
vikuperspektiive aitasid keskkonnapäeval lahti mõtestada nii 
ametnikud, teadlased, ettevõtjad kui ka Eesti erakondade esindajad.

Keskkonnapäeval tõdeti, et taastuvenergia kasvav osakaal põlev-
kivienergiat välja ei tõrju ning mõistlik koostoimimine on võimalik. 

Põlevkivi- 
energeetika  
muutub keskkon-
nale vähem koormavaks 
ka ilma PÕXITita. Edu võti pei-
tub keskkonnasäästlike tehnoloogiate 
kasutamises ja taastuvenergia rakendamises, 
millele ongi suunatud Eesti Energia järgmiste aastate strateegia.

Maailmakoristuspäeval kogusime 
metsadest kokku 7 tonni vanarehve
Maailmakoristuspäeva käigus kogusid meie töötajad metsadest  
7 tonni rehve, mis puhastati, purustati ja suunati seejärel meie  
õli tehasesse ja Enefit Greeni Iru jäätmeelektrijaama.

Eestis tekib aastas u 12 000 tonni vanarehve, mis loodusesse 
sattudes lagunevad väga aeglaselt. Samal ajal on vanarehvid 
potentsiaalselt väärtuslik tooraine energiatootmisel. 

Suudame Eesti Energias vanarehve kasutada kütusena nii õli-  
kui ka elektritootmisel, kokku kuni 200 000 tonni aastas. 

I  Eesti Energia aastaaruanne 2018  I  Hoiame keskkonda  I



53

Keskkonnamõjude vähendamise poole püüdleme ka kontori- 
hoonetes. Järgime rohelise kontori põhimõtteid, mille eesmärk on 
loodusressursside säästev kasutamine, jäätmetekke vähenemine 
ning töökeskkonna tervislikumaks muutmine. 

Eesti Energia esimene rohelise kontori tunnistus anti üle 2017. aasta 
alguses meie peakontorile Tallinnas. Sama aasta lõpus tunnustati 
peakontorit ka tiitliga „Aasta roheline kontor“. 2018. aastal taotles 
rohelise kontori sertifikaati meie õlitööstuse kontorihoone Auveres. 
Sertifikaat anti üle 2019. aasta alguses. 

Hoiame keskkonda ka kontorihoonetes

meie süstemaatilise keskkonnategevuse aluseks on põhimõtted, 
mis on koondatud kontserni ühtseks keskkonnapoliitikaks:

• kasutame rahvusvahelistele standarditele ISO 14001 ja EMAS 
(Euroopa Ühenduse keskkonnajuhtimis- ja auditeerimissüsteem) 
vastavat keskkonna juhtimissüsteemi;

• järgime kõiki kohalduvaid Eesti, Euroopa Liidu ja rahvusvahelisi 
keskkonnaõigusakte, konventsioone ja lepinguid;

• analüüsime oma tegevuse keskkonnamõju ning vähendame 
seda nii tehnoloogiliste lahenduste ja innovatsiooni abil kui ka 
efektiivsuse tõstmise ja materjalide taaskasutamise teel;

• vähendame toodetava energia CO2-mahukust. Selleks mitme-
kesistame oma tootmisportfelli ja rakendame taastuvenergia 
allikaid parimat võimalikku tehnikat kasutades tehnoloogiliselt  
ja majanduslikult otstarbekas mahus;

• teeme oma keskkonnaeesmärkide saavutamiseks koostööd  
nii Eesti kui ka rahvusvaheliste teadus- ja uurimisasutuste  
ning konsultatsioonifirmadega;

• eelistame hankekonkurssidel muude võrdsete tingimuste  
puhul sertifitseeritud keskkonnajuhtimissüsteemiga tarnijaid, 
kes kasutavad keskkonda säästvaid tehnoloogiad ja materjale.

MEIE KESKKONNAPÕHIMÕTTEd
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TäHTSAMAd KESKKONNANäITAJAd

2014 2015 2016 2017 2018

toodangud

Elektrienergia GWh 9 687 7 689 9 071 9 736 9 132

   sh taastuvenergia GWh 297 361 380 404 481

Soojusenergia GWh 1 309 1 288 1 358 1 186 1 199

sh toodetud biomassist  
ja jäätmetest

GWh 337 357 412 424 403

Vedelkütused tuh t 265 337 318 395 411

Põlevkivigaas mln m3 72 95 91 112 108

kasutatud ressursid

Põlevkivi mln t 17,0 13,7 15,2 16,6 15,6

Maagaas mln m3 43,8 47,1 60,7 37,2 39,9

Biomass mln t 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2

Segaolmejäätmed tuhat t 221,4 244,6 247,9 235,7 232,9

Jahutusvesi mln m3 1 454,5 1 365,1 1 481,9 1 486,7 1 348,8

Pumbatud kaevandusvesi mln m3 117,3 103,6 139,5 155,6 91,9

   sh vesi karjääridest mln m3 57,0 49,0 71,2 76,3 43,9

   sh vesi  
   allmaa-kaevandustest

mln m3 60,3 54,7 68,3 79,2 48,0

* 2016. aasta kohta arvestatud ressursitasusid mõjutab tagasiulatuv ressursitasude vähendamine. 
   Ilma tagasiulatuva ressursitasude vähendamiseta oleks 2016. aastal arvestatud ressursitasudeks 17,3 mln eurot.

2014 2015 2016 2017 2018

õhuheitmed

SO2 tuh t 24,2 17,5 20,7 22,6 18,2

NOx tuh t 8,5 5,9 6,4 6,7 5,9

Tolmuheitmed tuh t 8,5 3,5 2,3 2,5 2,1

CO2 mln t 12,8 10,0 11,5 12,3 11,3

tahked jÄÄtmed

Põlevkivi lend-  
ja koldetuhk

mln t 7,9 6,3 7,0 7,2 7,2

  sh taaskasutatud mln t 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2

Aheraine mln t 6,4 6,6 5,0 4,2 4,2

  sh taaskasutatud mln t 1,8 2,0 1,5 1,4 1,2

heitmed vette

Heljum tuh t 0,8 0,6 1,0 0,9 0,7

Sulfaadid tuh t 51,7 60,1 71,1 86,2 59,1

keskkonnatasud

Ressursitasud* mln € 28,5 28,1 1,3 15,3 25,0

Saastetasud mln € 31,8 30,4 30,3 28,7 27,4
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Meie inimesed
Meie eesmärk on olla rahvusvaheline,  
innovaatiline, kõrge juhtimiskvaliteediga  
väärtuspõhine ettevõte, kus töötavad  
pühendunud inimesed. Vaid oma  
töötajaid pidevalt arendades  
saame olla jätkusuutlikud ja  
edukad ka tulevikus ning  
suudame oma strateegilised  
eesmärgid ellu viia.
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meie personali arengustrateegia eesmärgid on:

• määratleda kriitilised edu tagavad kompetentsid  
ja arenguvajadused pikas perspektiivis, et nende põhjal 
töötada välja arenguprogrammid ja kompetentsimudelid

• selgitada välja talendid, sh juhtide järelkasv ja sellest  
tulenevad arenguvajadused

Meil on mitmekülgne töötajaskond
Oleme mitmekülgne organisatsioon – meie töötajate hulgas on nii 
eestlasi, venelasi, ukrainlasi, lätlasi, leedukaid, poolakaid, soomlasi, 
rootslasi ja ka teiste rahvuste esindajaid. Paljurahvuselise mees-
konnaga arvestamiseks jagame organisatsioonis suurt osa infost 
kolmes keeles – eesti, vene ja inglise keeles. 

2018. aasta 31. detsembri seisuga oli Eesti Energias 5763 töötajat, 
sh 4551 meest ja 1212 naist. Juhte oli aasta lõpu seisuga 720. 

Organisatsiooni arendamine on 
meie edu võti
Usume, et inimeste arendamine ja koolitamine on kriitilise tähtsu-
sega konkurentsieelise saavutamisel ja seega meie tuleviku edu 
võti. 2018. aastal korraldasime oma töötajatele 1426 koolitust.

Peame väga oluliseks ettevõttesisest teadmiste ja kogemuste 
jagamist: 40% kõigist 2018. aastal korraldatud koolitustest olid 
sisekoolitused. Sisekoolitaja vastutusrikka tööga tegeleb meie ette-
võttes regulaarselt üle 100 inimese.

Tootmisõppe abil 
hoiame oskusteabe 
ettevõttes

Pöörame suurt tähelepanu meie inimeste 
tööalaste teadmiste ja oskuste mitmekesista-
misele. Selle eesmärgi saavutamiseks kinnitasime 2018. aastal 
kontserni ühtsed tootmisõppe põhimõtted. Tootmisõpe on osa  
meie sisekoolituste programmist, mis tagab organisatsiooni-
spetsiifilise pädevuse hoidmise ja edasikandumise. Samuti 
aitab ühtne tootmis õppe programm tagada sisemist järelkasvu. 
Tootmis õppe programmi algatasime Enefit Energiatootmises juba 
2001. aastal. Tootmisõppe õppekavad loome kõigi ärikriitilise 
ameti kohtade juurde. 2018. aastal läbis energiatootmises tootmis-
väljaõppe 98, kaevandustes 772 ja Enefit Solutionsis 30 töötajat.

Enefit Kaevanduste sisemise järelkasvu tagamiseks korraldame 
iga-aastaseid arenduspäevi, kus kaevanduste valdkonnajuhid  
tutvustavad osalejatele oma tööd ja selles peituvaid väljakutseid. 
Samuti räägitakse arenduspäevadel enesearendamise tähtsusest 
ning arutatakse üheskoos töötajate pühendumuse kasvatamise 
võimalusi. 
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Strateegia elluviimine algab 
juhtidest 
Tänapäevane tehnoloogiliselt pidevalt arenev tööstus vajab 
oskuslikku inimeste juhtimist. Strateegia elluviimine saab alguse 
juhtidest, sest nemad on oma käitumisega tiimiliikmetele eeskujuks. 
Seetõttu pöörame suurt tähelepanu juhtide ja nende järelkasvu 
arendamisele.

Arendame juhtimisoskusi

2017. aastal alustasime liidrite arenguprogrammiga eestvedamis-
oskuste arendamiseks. 2018. aasta kevad-suvel lõpetas liidrite 
arenguprogrammi 74 juhti ja sügisel alustas arenguprogrammi uus 
lend 102 juhiga. Programmi käigus arendavad meie juhid Eesti pari-
mate juhtimiskoolitajate abiga nii oma teoreetilisi teadmisi kui ka 
praktilisi oskusi strateegia loomise ja elluviimise, meeskonna eest-
vedamise ja arendamise ning muudatuste juhtimise teemal. 

Juhtide konverents: innovatsioon, strateegia ja 
juhtimine

Märtsis toimus juba kolmandat aastat Eesti Energia juhtide kon-
verents. Läbivad teemad olid seekord innovatsioon, strateegia ja 
juhtimine. Suurt tähelepanu pöörasime oma äride digitaliseerimise 
võimalustele.

Konverents lõppes aasta juhi valimisega. 2018. aastal pälvis selle 
tiitli Raine Pajo, kes on doktorikraadiga energeetikainsener ning 
tegutsenud viimased 12 aastat kontserni juhatuse liikmena. Raine 

alustas 
Eesti Energias 
praktikandina ja 
on jõudnud juhatuse 
liikme ametikohale. Ta on 
elavaks eeskujuks ja inspirat-
siooniks paljudele kolleegidele. 2019. 
aasta veebruaris tunnustas Raine panust 
energiasektori arendamisse Eesti Vabariigi president Kersti 
Kaljulaid, andes talle Valgetähe IV klassi teenetemärgi.

Juhtide suveakadeemia: võimekad, võimsad ja 
väärikad

Augustis toimunud juhtide suveakadeemia „Võimekus. Võimsus. 
Väärikus.“ tõi meie ettevõtetest ja teenistustest kokku üle 200 juhi. 

Energiasektori areng muudab klientide ootusi ja toob endaga kaasa 
uusi ärimudeleid. Nii arutlesime seekord akadeemias, kuidas või-
mekus, võimsus ja väärikus aitavad meil eesseisvaid võimalusi 
realiseerida ja väljakutseid lahendada. Juhid peavad olema eest-
kõnelejad ja julged otsustajad, kes suudavad hoida meeskonnas 
hoogu ja õiget kurssi. Juht peab märkama talente ja toetama nende 
arengut. 
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Võtsime kasutusele  
tulemusjuhtimise e-keskkonna
Augustis võtsime kasutusele uue tulemusjuhtimise e-keskkonna 
– Goal Management. Uus keskkond on meie igapäevane juhtimis-
vahend, mis aitab kirjeldada ja jälgida inimeste eesmärke ning 
seada nende saavutamiseks vajalikke tegevusi ja mõõdikuid. 
Samuti on see hea abivahend meeskonnaliikmete arenguplaanide 
koostamiseks.

Meil on pühendunud töötajad,  
kes usuvad ettevõtte edusse
2018. aasta kevadel viisime läbi töötajate pühendumuse ja rahul- 
olu uuringu2. Küsitlus oli esimest korda täielikult elektroonne ja 
osalemisaktiivsus läbi ajaloo kõrgeim – oma tagasiside andis  
4516 inimest ehk 82% töötajatest.

Kontserni keskmine tulemus TRI*M indeksi alusel oli 66, mis üle-
tas nii globaalse energeetikavaldkonna kui ka Eesti tööstussektori 
keskmist tulemust. Võrreldes eelmise uuringuga, mis viidi läbi 2016. 
aastal, kasvas meie töötajate pühendumus 6 punkti võrra.

Neljandik meie töötajatest tunneb ennast tõeliselt pühendunud 
edasiviijana (kasv 17%-lt 24%-le), kes on rahul oma tööga ja peab 
tööõhkkonda motiveerivaks. Kasvu võtmeks on olnud ettevõtte 
edukus ja töötajate veendumus selle jätkumises. Töötajad peavad 
Eesti Energiat kindlaks tööandjaks ning hindavad võimalust teha 

koostööd oma ala pari-
matega, paindlikku tööaega, 
suurt tööohutust ja motivatsioo-
nipakette. Keskmisest vähem ollakse 
rahul arengu võimalustega, töövahenditega ja 
tasustamissüsteemi arusaadavusega. Nende valdkondade edenda-
mise võtame järgmistel aastatel eraldi fookusse.

Oleme viiendat aastat järjest Eesti 
eelistatuim tööandja
Pälvisime Eesti iga-aastases tööandjate maine uuringus juba  
viiendat aastat järjest esikoha. Inimesed hindavad Eesti Energia  
stabiilsust, kindlustunnet ja põnevat tööd.

Ka Eesti populaarseima tööotsinguportaali, CV-Online’i, uuringust 
selgus, et eestimaalased soovivad enim töötada just Eesti Energias. 
Kõrgelt hinnati meie konkurentsivõimelist palgataset, aga ka ette-
võtte head mainet ja karjäärivõimalusi.

2 Iga 2 aasta tagant toimuvat uuringut viib läbi turu-uuringufirma Kantar Emor
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Anname 
ühiskonnale tagasi
Mõistame oma tegevuse olulist mõju  
elukeskkonnale. Meile on tähtis  
järgida igapäevaselt vastutus- 
tundliku ettevõtluse  
põhimõtteid.
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Hoolitseme selle eest, et meie tootmisprotsessid  
oleksid võimalikult keskkonnasäästlikud ja panustame 

ühiskondlikku tegevusse. Samuti toetame energeeti-
kavaldkonna haridust ja innovatsiooni, et ka tulevikus 

jaguks motiveeritud valdkonna edendajaid. 

Edendame sportlikku  
ja tervislikku eluviisi
Toetame Eesti terviseradasid

Juba 13 aastat oleme koos Swedbanki ja Merkoga panustanud  
Eesti terviseradade arengusse. Ettevõtete ühise töö tulemu-
sel on loodud uusi ja korrastatud vanu terviseradu, parandatud 
lumetootmis võimekust ning arendatud valgustatud radade  
võrgustikku. Nüüdseks on üle Eesti rohkem kui 100 terviserada,  
mida külastatakse aasta jooksul miljoneid kordi.

Traditsiooniks on saanud „Teeme ära!“ talgupäevad terviseradadel. 
2018. aastal toimus Äkkeküla tervise- ja spordikeskuse alal talgu-
päev, mille raames istutasime enam kui 200 puud, korrastasime 
ühiselt Pähklimäe terviseradu ja jõulinnakut. 

Aitame korraldada Narva Energiajooksu

Eesti Energia ja MTÜ Spordiürituste Korraldamise Klubi koostöös 
korraldataval Narva Energiajooksul osales 2018. aasta suvel üle 
4000 liikumisharrastaja. Narva Energiajooks toimus juba kahek-
sandat korda ja kuulus Eesti Vabariik 100 ürituste hulka.

Toetame  
andekaid noori
Energeetika valdkonna jätkusuutlikkuse 
tagamiseks vajame nii praegu kui ka tulevikus andekaid ja inno-
vaatilise mõtlemisega noori. Selleks oleme käivitanud järelkasvu 
programmi, mis on suunatud nii kõrg- ja kutsekoolidele kui ka 
keskkooliõpilastele. Toetame algatusi, mis aitavad arendada kutse-
alaseid tipposkusi ning insenerihariduse omandamist energeetikast 
infotehnoloogiani.

Andekate Noorte Energiafond

2013. aastal asutasime koostöös Ida-Virumaa Omavalitsuste  
Liiduga Andekate Noorte Energiafondi. Kaks korda aastas 
jagame õpi- ja huvitegevuses väljapaistvaid tulemusi saavutanud 
Ida-Virumaa noortele stipendiume haridustee toetamiseks ja huvi-
tegevusega tegelemiseks. 
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2018. aastal toetasime 50 noore idavirumaalase huvitegevust. 
Stipendiaatide hulgas oli teaduse, robootika, muusika ja kunstiga 
tegelevaid noori. Alates 2013. aastast on Andekate Noorte Energia-
fondi stipendiumi pälvinud 232 Ida-Virumaa tulevikutegijat. Kokku 
oleme fondi kaudu koos Ida-Virumaa Omavalitsuste Liiduga maa-
konna noorte arengusse panustanud üle 50 000 euro.

Lisaks tavapärastele toetustele andis Eesti Energia Andekate 
Noorte Energiafondi 10. juubelivoorus 2018. aasta juunis eristipen-
diumi silmapaistvate tulemuste eest tehnika- ja teadusvaldkonnas. 
Stipendiumi pälvis 17-aastane füüsika- ja matemaatikahuviline 
Konstantin Dukatš, kes muude saavutuste kõrval tunnistati tänavu 
aprillis parimaks nooreks füüsikuks Eesti koolide gümnasistide 
seas.

Toetame noori keevitajaid

Eesti Energias projekteerime ja valmistame ka metallkonstrukt-
sioone kaevandus-, energeetika- ja tööstusettevõtetele üle terve 
maailma. Läbi aastate oleme olnud partneriks ja praktikabaasiks 
Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse erialadele, toetades noorte 
meistrite pealekasvu. Keevitaja eriala on Ida-Virumaa noorte seas 
üks populaarsemaid. Seetõttu oleme viimasel kahel aastal toeta-
nud Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse mainekat keevitusvõistlust 
Viru Welder, mis on tuntuks saanud nii Eestis kui ka naaberriikides. 
Võistlusel osalevad noored spetsialistid Eesti, Läti, Leedu, Rootsi ja 
Venemaa kutseõppeasutustest. 

Pakume praktikavõimalusi paljudel erialadel

Pakume igal aastal ligi 200 praktikakohta nii Tallinnas kui ka  
Ida-Virumaal ning oleme sellega suurim praktikakohtade pakkuja  

Eestis. Kesk- 
miselt iga üheteist-
kümnes uus töötaja 
tuleb Eesti Energiasse tööle 
praktika kaudu. 2018. aastal kan-
dideeris Eesti Energiasse praktikale 
1195 noort. Arendame järjepidevalt prakti-
kantidega tegeleva personali juhendamisoskusi ning tunnustame 
oma talendikamaid ja silmapaistvamaid praktikante, esitades neid 
üle-eestilisele konkursile Praktik Cum Laude. 2018. aasta konkursi 
raames valiti Enefit Solutionsi kutseõppe praktikant Aleksandr  
Petrov kutseõppe kategoorias parimaks praktikandiks Eestis.

Teeme tihedat koostööd õppeasutustega

Teeme koostööd kõrg- ja kutsekoolidega, et tagada vajalike oskuste 
ja teadmistega järelkasv ning aidata kaasa õppeprotsesside aren-
damisele. Meie töötajad käivad külalislektoritena koolides jagamas 
oma erialakogemusi infotehnoloogia ning energeetika loengutes ja 
seminarides. 2018. aastal andsime koolides 53 külalistundi. 

Meie juhatuse liikme Raine Pajo eestvedamisel on alates 2008. 
aastast Tallinna Tehnikaülikoolis (TalTech) toimunud loengusari 
„Strateegiline arendamine energeetikas“, mis lisaks tudengitele on 
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suunatud ka Eesti Energia töötajatele ja teistele energeetikahuvi-
listele. 2018. aastal loeti kursust esmakordselt ka TalTechi Virumaa 
Kolledžis. 

2018. aastal korraldasime õpilastele 53 õppekäiku ja ekskursiooni, 
mille raames külastas meie erinevaid tootmisüksusi kokku 1265 
õpilast. Kõige külastatavamad on Eesti elektrijaam ning meie taas-
tuvaenergia objektid Iru elektrijaam, Keila-Joa hüdroelektrijaam ja 
Paldiski tuulepark.

Toetame erialase tasemeõppe omandamist

Suurenergeetika valdkonna tutvustamiseks oleme juba aastaid 
stipendiumidega toetanud edukamaid tudengeid. 2018. aastal suu-
nasime fondi üle 31 000 euro, millega toetasime Eesti tudengeid, 
kes juba töötavad meil või keda kindlasti oma ridadesse ootame. 

Teeme koostööd Energia Avastuskeskusega

Lastele loodus- ja reaalteaduste ning energeetikamaailma tutvus-
tamiseks oleme aastaid teinud koostööd Tallinnas asuva Energia 
Avastuskeskusega. Keskuses on enam kui sada eksponaati, mis 
võimaldavad füüsikanähtusi turvaliselt ise uurida ja katsetada. 
2018. aastal alustasime uue ekspositsiooni „Meie energia lugu“ 
ehitamisega, mis tutvustab mänguliselt ja kaasahaaravalt meie 
tootmisüksusi ja energiatootmise viise. Ekspositsioon avatakse 
2019. aastal Eesti Energia 80. sünnipäeva puhul.  

Koostöös Energia Avastuskeskuse ja Eesti Lasterikaste Perede 
Liiduga jätkasime 2017. aastal alguse saanud jõuluannetuse tra-
ditsiooni. 2018. aastal sai tänu jõuluannetusele meeleolukatest 
perepäevadest osa 267 nelja või enama lapsega perekonda.
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Teeme koostööd Eesti Teadusagentuuriga noortes 
teadushuvi kasvatamiseks

2018. aastal sõlmisime Eesti Teadusagentuuriga koostöö-
kokkuleppe, mille raames toetame alates 2019. aastast Eestis 
teadusvõistluse Rakett69 saatesarja tootmist. Nelja aasta jooksul 
panustame projekti 100 000 eurot. 

Igal aastal oleme Eesti Teadusagentuuri korraldataval õpilaste  
teadustööde riiklikul konkursil välja andnud ka Eesti Energia  
eri auhinna. 2018. aastal pälvis auhinna Andrei Dašuk Narva  
Pähklimäe Gümnaasiumist töö eest „Väävli ja benseeni sisalduse 
uurimine erinevates bensiini liikides“.

Eesti Energia on tunnustatud kui 
vastutustundlik ettevõte
Roheline kontor

Järgime rohelise kontori põhimõtteid ja oleme rohelise kontori serti-
fikaadi omanikud. Lähemalt on rohelisest kontorist räägitud peatükis 
„Hoiame keskkonda“ (vt lk 49). 

Vastutustundliku ettevõtte kuldmärgis

2018. aastal pälvis Eesti Energia kolmandat aastat järjest Eesti vas-
tutustundliku ettevõtte kuldmärgise. 

Märgisega tunnustatakse organisatsioone, kes on silma paistnud  
jätkusuutliku arengu, keskkonnasõbraliku toimimise ning töötajate,  
klientide ja kogukonna kaasamisega. Vastutustundliku ettevõtluse 
puhul ei peeta silmas ainult toetusprojekte ja sponsorlust – see hõl-
mab kõike alates ettevõtte juhtimisest ja otsustusprotsessidest kuni 
klienditeenuste parendamise ja looduskeskkonna hoidmiseni. 
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Oleme vastutustundlik maksumaksja. 
Teame, et kontserni tasutud maksud 
mängivad olulist rolli meie kodu- 
turgude arengus. 

Maksujalajälg
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lähtume oma tegevuses maksuriskide juhtimise põhimõtetest, mille kohaselt: 

1. järgime kõiki maksudega seotud õigusaktidest tulenevaid nõudeid;
2. teeme kõik tehingud turuhinnas ja dokumenteerime need nõuetele vastavalt; 
3. esitame maksuametile riikidepõhise maksuaruande CbCR (ingl Country-by-Country Report);
4. hindame uute projektide võimalikku mõju kontserni maksukohustustele;
5. hoiame maksuhalduritega avatud ja vastastikusel usaldusel põhinevaid suhteid;
6. kaasame välisnõustajaid projektidesse, kus majasisene maksutehniline kompetents puudub. 

Meie maksujalajälg
Maksujalajälje koostamisel lähtume heast tavast, mille kohaselt 
anname tasutud maksudest ülevaate maksuliikide ja riikide lõikes. 

Maksujalajälje arvutamisel eristame tasutud ja kogutud makse: 
• tasutud maksud on maksud, mille koormuse kandja on Eesti 

Energia; 
• kogutud maksud on maksud, mille puhul Eesti Energia täidab 

vahendaja rolli, st kogub maksud kokku tarbijatelt ja töötajatelt 
ning kannab need üle maksuhaldurile. 

Kajastame maksujalajäljes kõigil meie koduturgudel tasutud ja 
kogutud makse.

2018. aastal olid meie poolt tasutud maksud 105,8 mln eurot ja 
kogutud maksud 118,6 mln eurot, mis tegi kontserni maksujala-
jäljeks Eestis 224,4 mln eurot.

66,2 mln euroga on Eesti Energia  kontsern suurim 
tööjõumaksude maksja Eestis.

Eelneva aastaga võrreldes mõjutas makstud maksude suurust 
peamiselt 2017. aasta detsembris Eestis välja makstud dividendid, 
millelt arvestatud tulumaks tasuti 2018. aasta jaanuaris.
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MAKSUJALAJäLg:  
Eesti Energia kontserni makstud maksud* (mln eurot)

Eestis 
2018

Eestis 
2017

Lätis 
2018

Lätis 
2017

Leedus 
2018

Leedus 
2017

Poolas 
2018

Poolas 
2017

Soomes 
2018

Soomes 
2017

Rootsis 
2018

Rootsis 
2017

kokku 
2018

kokku 
2017

TASUTUd MAKSUd
Tööandja tasutud tööjõumaksud 41,4 39,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 42,0 39,5
Keskkonnatasud 50,9 47,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,9 47,4
äriühingu tulumaks 11,6 0,3 0,1 0,0 0,3 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 0,3
Tollikäibemaks 0,5 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,3
Varamaksud 0,4 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,2
tasutud maksud kokku 104,8 87,4 0,2 0,1 0,4 0,1 0,2 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 105,8 87,7
KOgUTUd MAKSUd
Aktsiisid 33,7 33,4 1,6 1,5 0,2 0,1 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 36,3 35,0
Töötajatelt kinnipeetud 
tööjõumaksud

24,8 23,7 0,3 0,2 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 25,5 24,0

Käibemaks (saldo) 36,2 37,6 12,2 10,0 8,2 4,8 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 56,8 52,4
kogutud maksud kokku 94,7 94,7 14,1 11,7 8,5 4,9 0,9 0,1 0,2 0,0 0,2 0,0 118,6 111,4
maksud kokku 199,5 182,1 14,3 11,8 8,9 5,0 1,0 0,2 0,3 0,0 0,3 0,0 224,4 199,1

* Kassapõhine arvestus

Eesti energia poolt ühiskonnale loodud väärtus ja selle jaotamine

374,6
mln eurot

129,8
mln eurot

Ettevõttesse jäetud väärtus
(enne amortisatsiooni- ja muude  
finantstulude/kulude arvestamist)

Muud ärikulud 
(opereerimiskulud, seadmete kulud,  

muud kulud tarnijatele)

Riigile arvestatud maksud
(aktsiis, töötasude maksud, 

keskkonnamaksud, tulumaks)

Töötajatele arvestatud tasud
(põhitasud, tulemustasud, 

puhkusetasud)

Arvestatud intressikulud 
(finantskuludes,  

v.a kapitaliseerimised)

114,4
mln eurot

36,4
mln eurot

897,6
mln eurot

242,4
mln eurot

Kontserni 2018. aastal  
loodud väärtus 

ehk teenitud äritulud

*Tekkepõhine vaade
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Ühingujuhtimine
Eesti Energia ainuomanik on Eesti 
Vabariik. Omaniku esindaja on 
rahandusminister.
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Juhtimispõhimõtted
Eesti Energia nõukogu ja juhatuse eesmärk on arendada  
ja juhtida Eesti Energiat nii, et oleksime strateegilise selguse,  
heade juhtimistavade, tegevuse efektiivsuse, majandustulemuste  
ja koostöö poolest heaks eeskujuks teistele ettevõtetele. 

Juhatus ja nõukogu lähtuvad Eesti Energia juhtimisel 
omaniku ootustest, kontserni strateegiast, visioonist, 
väärtustest ning kontserni tegevust reguleerivatest 
õigusaktidest. 

Juhtimiskvaliteedi tõstmiseks peame Eesti Energias eriti oluliseks 
juhtide arendamist. Lähemalt on juhtide arendamisest juttu peatükis 
„Meie inimesed“ (vt lk 55). 

Oma strateegiliste eesmärkide elluviimiseks vajame pühendud ini-
mesi. Pühendumuse ja inimeste motiveerimise eest hoolitsevad 
meie juhid, kes lähtuvad kontserni väärtustest ning ühtsetest ini-
meste juhtimise põhimõtetest. Hoiame oma töötajaid pidevalt kursis 
organisatsiooni eesmärkide ja nende täitmisega. Hoolitseme ohutu 
töökeskkonna ja kõrge töökultuuri eest, maksame oma töötaja-
tele konkurentsivõimelist tasu ning märkame ja tunnustame oma 
inimesi. Eesti Energia inimeste juhtimise põhimõtetega saavad kõik 
meie töötajad tutvuda sisekommunikatsiooni kanalite kaudu. 

Organisatsiooni 
struktuur 
Meile on oluline, et Eesti Energia struktuur oleks lihtne, lähtuks 
organisatsiooni eesmärkidest ja vajadustest. Lähtuvalt ärikesk- 
konna arengust muudame ka oma struktuuri. 2017. aasta 
detsembrist jagasime Eesti Energia nelja valdkonda: suurener-
geetika, taastuvenergia, võrguteenused ja klienditeenused. Kõigi 
valdkondade olulisi arendusi aitab ellu viia arendusüksus. Tegevus-
valdkondi ja nende strateegilisi eesmärke tutvustasime eraldi 
peatükkides.
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Üldkoosolek 

eesti energia kõrgeim juhtimisorgan on aktsionäride üldkoosolek, 
kes muu hulgas otsustab:
• uute ettevõtete asutamise ja omandamise;
• olemasolevate ettevõtete likvideerimise;
• nõukogu liikmete ametisse määramise ja tagasikutsumise;
• oluliste investeeringute tegemise;
• audiitori määramise;
• majandusaasta tulemuste kinnitamise.

Nõukogu annab järelevalve kohta aru omanikule. Eesti Energia 
nõukogul on 6–8 liiget, kes määratakse ametisse rahandus ministri 
kui omaniku esindaja otsusega, võttes arvesse riigi osalusega äri-
ühingute nõukogude liikmete nimetamiskomitee ettepanekuid. 
Nõukogu tööd juhib esimees. Nõukogu liikmetele seatud nõuded  
ja ootused on sätestatud äriseadustikus ja riigivaraseaduses. 
Lisaks juhindub nõukogu Eesti Energia ASi põhikirjast ja nõukogu 
töökorrast. 

Kontserni emaettevõtte Eesti Energia ASi juhtimisorganid on üldkoosolek, nõukogu ja juhatus. 

Eesti Energia juhtimisorganid

Nõukogu 

Nõukogu on juhtimisorgan, mille peamised ülesanded on:
• kontserni tegevuse planeerimine;
• juhtimise korraldamine ja järelevalve juhatuse tegevuse üle;
• kontserni strateegia kinnitamine ja järelevalve selle  

elluviimise üle;
• olulisemate strateegiliste otsuste vastuvõtmine.

Eesti Energia ainuomanik on Eesti Vabariik, keda üldkoosolekul esindab rahandusminister. Korraline üldkoosolek toimub kord aastas 
nelja kuu jooksul pärast kontserni majandusaasta lõppu juhatuse poolt määratud ajal ja kohas.

2018. aasta lõpu seisuga kuulusid Eesti Energia nõukogusse selle 
esimees Väino Kaldoja ning liikmed Kaie Karniol, Danel Tuusis, Ants 
Pauls, Andres Liinat, Ivo Palu ja Einari Kisel.

Eesti Energia nõukogu liikmete tasustamist reguleerib riigivara-
seadus, mille kohaselt otsustab tasu suuruse ja maksmise korra 
omanik. Arvestades riigi osalusega äriühingute nõukogude liikmete 
nimetamiskomitee ettepanekut, on nõukogu esimehe tasuks mää-
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ratud 2000 eurot kuus ja nõukogu liikme tasuks 1000 eurot kuus. 
Muid täiendavaid tasusid ja lahkumishüvitisi nõukogu liikmetele  
ei maksta. Nõukogu koosolekud toimuvad üldjuhul kord kuus,  
v.a suvekuudel. 2018. aastal toimus 12 nõukogu koosolekut. 

Lisaks nõukogu koosolekutel osalemisele panustavad nõukogu liik-
med aktiivselt Eesti Energia tegevuse toetamisse. Käiakse lähemalt 
tutvumas Eesti Energia ettevõtete ja äriüksustega, osaletakse Eesti 
Energiale olulistel kohtumistel omaniku esindajate, koostööpartne-
rite ja huvigruppidega.

2018. aastal osalesid nõukogu liikmed presidendi, peaministri ja 
rahandusministri visiitidel Eesti Energiasse. Samuti käisid nad 
lähemalt tutvumas Enefit Greeni Paide koostootmisjaama ja Iru 
jäätmeelektrijaamaga. Nõukogu osales kohtumisel Eleringi juha-
tusega, Narva-Jõesuu linnavolikogu ja linnavalitusega ning Narva 
linnapeaga. Koos juhatusega kohtuti EfTEN Capitaliga ja Eleoniga 
ning külastati Eleoni tuulikute koostamistehast. 

2018. aastal oli nõukogu õigusnõustaja advokaadibüroo Raidla 
Ellex vandeadvokaat Sven Papp.

Nõukogu liikmete koosolekutel osalemine  
ja neile makstud tasud

Koosolekutel  
osalemine 2018

Tasu kokku 2018 
(eurot)

Tasu kokku 2017 
(eurot)

Väino Kaldoja 12 24 000 16 639

danel Tuusis 12 12 000 8 184

Ants Pauls 12 12 000 9 184

Kaie Karniol 12 12 000 8 894

Andres Liinat 12 12 000 6 636

Ivo Palu 12 12 000 7 636

Einari Kisel 12 12 000 7 636

Tütar- ja sidusettevõtjate nõukogud 

Eesti Energia tütar- ja sidusettevõtjate nõukogude volitused ja vas-
tutus on sätestatud nende põhikirjas. Nõukogud koosnevad Eesti 
Energia juhatuse liikmetest. Tütar- või sidusettevõtjate nõukogu 
koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele ja seaduses toodud  
tingimustele. Eesti Energia tütar- ja sidusettevõtjate nõukogu liik-
mete volituste kehtivus kattub liikmete volituste kehtivusega Eesti 
Energia juhatuses. Nõukogu kokkukutsumisel juhindutakse kont-
serni reeglitest, tütar- või sidusettevõtja põhikirjast, õigusaktidest  
ja kaasomanikega sõlmitud kokkulepetest.
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NÕUKOgU 
(koosseis seisuga 31.12.2018)

dANEL TUUSIS / 48
nõukogu liige

Ametisse määramise aeg: 12.06.2014
Volituste kehtivuse tähtaeg: 11.05.2020

ANTS PAULS / 78
nõukogu liige

Ametisse määramise aeg: 06.10.2015
Volituste kehtivuse tähtaeg: 11.05.2020

VäINO KALdOJA / 62
nõukogu esimees

Ametisse määramise aeg: 18.05.2017 
Volituste kehtivuse tähtaeg: 11.05.2020 

KAIE KARNIOL / 48
nõukogu liige

Ametisse määramise aeg: 12.05.2017
Volituste kehtivuse tähtaeg: 11.05.2020

IVO PALU / 39
nõukogu liige

Ametisse määramise aeg: 12.05.2017
Volituste kehtivuse tähtaeg: 11.05.2020

EINARI KISEL / 46
nõukogu liige

Ametisse määramise aeg: 12.05.2017
Volituste kehtivuse tähtaeg: 11.05.2020

ANdRES LIINAT / 56
nõukogu liige

Ametisse määramise aeg: 12.05.2017
Volituste kehtivuse tähtaeg: 11.05.2020
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Juhatus 
Kontserni tegevjuhtimise eest vastutab Eesti Energia juhatus, kes 
lähtub ettevõtte juhtimisel nõukogu korraldustest, suunistest, oma-
niku ootustest ja nõukogu poolt kinnitatud kontserni strateegiast. 
Juhatuse esimehe määrab nõukogu. Juhatuse liikmed kinnitab nõu-
kogu vastavalt juhatuse esimehe ettepanekutele. 

2018. aasta juunis muutus Eesti Energia juhatuse koosseis. Andres 
Suti juhatuse liikme leping lõpetati poolte kokkuleppel ning uut 
juhatuse liiget nõukogu ei nimetanud. Aasta lõpu seisuga kuulusid 
Eesti Energia juhatusse selle esimees Hando Sutter ning liikmed 
Andri Avila, Raine Pajo ja Margus Vals. 

Eesti Energia juhatuse tasustamist reguleerib riigivaraseadus. Tasu 
suuruse otsustab nõukogu. Juhatuse liikme tasu makstakse juha-
tuse liikme kohustuste täitmise eest. Tasu on fikseeritud juhatuse 
liikmega sõlmitud lepingus ja seda saab muuta poolte kokkuleppel. 
Juhatuse liikmele võib maksta ka täiendavat tasu. Majandusaasta 
jooksul makstava täiendava tasu suurus kokku ei tohi ületada 
juhatuse liikme neljakordset keskmist kuutasu eelmisel majandu-
saastal. Täiendava tasu määramine peab olema põhjendatud ja 
arvestama kontserni eesmärkide täitmist, loodud lisandväärtust 
ja turupositsiooni. Lahkumishüvitist võib maksta üksnes juhul, kui 
nõukogu kutsub juhatuse liikme tagasi oma algatusel enne tema 
volituste lõppemist, ja selle suurus ei või ületada juhatuse liikme 
kolme kuu tasu. 

Juhatuse koosolekud toimuvad üldjuhul kord nädalas. Vajadusel 
korraldatakse koosolekuid elektrooniliselt. 2018. majandusaastal 
toimus 57 koosolekut, neist 4 elektrooniliselt. 

Juhatuse liikmete koosolekutel osalemine  
ja neile makstud tasud

Koosolekutel  
osalemine 2018

Tasu kokku 2018 
(eurot)

Tasu kokku 2017 
(eurot)

Hando Sutter 52 210 000 202 150

Raine Pajo 54 136 500 130 150

Margus Vals 52 135 000 130 150

Andri Avila 52 135 000 130 150

Andres Sutt 27 54 585 9 000

Jaotusvõrgu ettevõtja Elektrilevi OÜ 
juhtimist puudutavad erisused 
Elektrituruseadusest lähtuvalt on Elektrilevil võrguettevõtjana muu 
hulgas kohustus tagada turuosaliste võrdne kohtlemine ja võrguet-
tevõtja informatsiooni kaitsmine. Kooskõlas õigusaktide ja parimate 
tavadega on Eesti Energia kehtestanud juhtimisalased erinõuded, 
mis tagavad Elektrilevi sõltumatuse investeerimisotsuste vastu-
võtmisel, hangete teostamisel ning turuosalisi ja kliendilepinguid 
puudutava informatsiooni konfidentsiaalsuse hoidmisel.
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HANdO SUTTER / 48
juhatuse esimees

Ametisse määramise aeg: 
1.12.2014

Volituste kehtivuse tähtaeg: 
30.11.2019

VARASEMAD AMETIKOHAD
•	 Nord	Pool	Spot	AS:	Eesti,	Läti,	

Leedu	ja	Venemaa	regiooni	juht
•	 US	Invest	AS:	arengu	nõunik
•	 Olympic	Entertainment	Group	AS:	

operatsioonide	direktor

HARIDUS
•	 Estonian	Business	School,	 

MBA	kursus	
•	 Tallinna	Tehnikaülikool,	

mehaanikainsener

ANdRI AVILA / 43
juhatuse liige

Ametisse määramise aeg: 
1.03.2015

Volituste kehtivuse tähtaeg: 
30.11.2019

VARASEMAD AMETIKOHAD
•	 Premia	Foods	AS:	juhatuse	liige/

finantsdirektor
•	 Olympic	Entertainment	Group	AS:	

juhatuse	esimees
•	 Olympic	Entertainment	Group	AS:	

juhatuse	liige/	finantsdirektor/
operatsioonide	direktor

HARIDUS
•	 Concordia	Rahvusvaheline	 

Ülikool	Eestis,	rahvusvaheline	
ärijuhtimine	cum	laude

RAINE PAJO / 42
juhatuse liige

Ametisse määramise aeg:  
1.12.2006

Volituste kehtivuse tähtaeg:  
30.11.2019

VARASEMAD AMETIKOHAD
•	 Eesti	Energia	juhatuse	liige,	 

tehnika	direktor,	keskkond,	elektri	ja	
soojuse	tootmine,	energiakaubandus,	
tehnoloogia	tööstus,	õli	tootmine

•	 OÜ	Põhivõrk	(praeguse	nimega	
Elering):	nõukogu	esimees,	juhatuse	
liige,	arendusosakonna	juhataja,	
elektrivõrgu	planeerimise	sektori	juht,	
kliendihaldur

•	 Soome	põhivõrgu	ettevõte	Fingrid	Oy:	
elektrivõrgu	planeerija

•	 AS	Ecomatic:	tootejuht

HARIDUS
•	 Tallinna	Tehnikaülikool,	 

ärijuhtimise	magister
•	 Tallinna	Tehnikaülikool,	 

tehnikateaduste	magister	ja	doktor
•	 Tallinna	Tehnikaülikool,	 

elektro	energeetika	insener

MARgUS VALS / 39
juhatuse liige  

Ametisse määramise aeg:  
1.12.2014

Volituste kehtivuse tähtaeg:  
30.11.2019

VARASEMAD AMETIKOHAD
•	 Eesti	Energia	AS:	 

strateegiadirektor
•	 Eesti	Energia	AS:	 

energiakaubanduse	direktor

HARIDUS
•	 London	Business	School,	

teadusmagister
•	 Tallinna	Tehnikaülikool,	 

majandusteaduse	bakalaureus

JUHATUS 
(koosseis seisuga 31.12.2018)
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 Elektrilevi OÜ

Enefit Kaevandused ASOrica Eesti OÜ

 Enefit
Energiatootmine AS

 
Enefit US LLC

Enefit Jordan BV
Jordan Oil Shale
Energy Company

Enefit Outotec
Technology OÜ

Narva Soojusvõrk AS

Enefit American Oil Co.

EAO Real Estate Corp

EAO Federal Lease LLC

EAO State Leases LLC

EAO Technology LLC

EAO Orion LLC

Enefit Solutions AS

  100% Eesti Energia ASi omanduses

  Eesti Energia enamusosalusega ettevõte

  Strateegiline vähemusosalusega ettevõte

Enefit Sp. z o.o
(Poola)

Enefit OY
(Soome)

Enefit AB
(Rootsi)

Enefit Green AS Nelja Energia AS*
Enefit Power and
Heat Valka SIA

Enefit SIA
(Läti)

Enefit UAB
(Leedu)

Attarat Holding OÜ

Attarat Power 
Holding Company BV

Attarat Mining
Company BV

Attarat Operation 
and Maintenance

Company BV

EESTI ENERGIA AS

* Enefit Green AS omandas Nelja Enegia ASi 6. novembril 2018. 
  Pärast seda algas ettevõtete ühendamine ja restruktureerimine, 
  mis viiakse lõpule 2019. aasta esimeses pooles.

JURIIdILINE STRUKTUUR 
(seisuga 31.12.2018)
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Aruandluspõhimõtted 
Õigeaegsed ja usaldusväärsed andmed loovad olulised eeldused 
kvaliteetsete juhtimisotsuste tegemiseks. Selleks oleme juurutanud 
aruandlusprotsessid peamiste võtmemõõdikute ja teiste oluliste 
näitajate jälgimiseks nii nädala, kuu-, kvartali- kui ka aastapõhiselt. 
Kord kuus võrdleme tulemusi eelarve ja viimase prognoosiga. Kord 
kvartalis uuendame ülejäänud aasta tegevusplaani ja vajaduse 
korral kohandame oma äritegevust, et see vastaks muutunud turu-
olukorrale. Kord aastas uuendame kontserni viie aasta strateegilist 
tegevuskava. 

2017. aastal kinnitasime kontserni võtmemõõdikute põhimõtted, 
et tagada kontserni oluliste eesmärkide joondatus läbi kõigi juh-
timistasandite. Teeme järjepidevat teavitustööd efektiivseimate 
mõõdikute juurutamiseks.

2017. aastal viisime kontserni igakuise aruandluse Tableau’ rapor-
teerimis- ja aruandlustarkvarasse. 2018. aastast on Tableau’ 
tarkvaras ka kontserni ja suuremate üksuste nädalaaruanded  
ning Elektrilevi kuuaruanne.

Tänapäevased juhtimisinfo töölauad võimaldavad saada kiiremat, 
mugavamat ja interaktiivsemat tagasisidet meie tulemuste kohta 
ning loovad eeldused kvaliteetsemate ja operatiivsemate juhtimis-
otsuste langetamiseks. 2019. aastal plaanime Tableausse viia kõigi 
suuremate üksuste regulaarsed aruanded.

Peale kümnete Statistikaametile esitatavate aruannete avalikus-
tame kolm korda aastas mahuka kvartaliaruande ning kord aastas 
aastaaruande. Aasta- ja kvartalitulemuste tutvustamiseks korral-
dame pressikonverentsi ja investorkõne. Samuti teeme tulemustest 
põhjaliku ülevaate Eesti Energia töötajatele. 

Ettevõtte tegevust puudutavat ja eurovõlakirja hinda potent-
siaalselt mõjutavat informatsiooni jagame Londoni börsi reeglite 
kohaselt ja esmalt Londoni börsi infosüsteemi kaudu. Muud teavet, 
mis eeldatavalt eurovõlakirja hinda ei mõjuta, avaldame meedia-
kanalite vahendusel. Mõlemal juhul järgime kontsernis kehtivaid 
siseteabe käitlemise reegleid, mille eesmärk on kaitsta võlakirjain-
vestorite huve ning tagada aus ja õiglane võlakirjadega kauplemine. 
Oluline informatsioon Eesti Energia ja tema tütarettevõtete kohta 
peab olema kättesaadav kõigile võlakirjaomanikele ja potent-
siaalsetele investoritele õigeaegselt, järjepidevalt ja võrdsetel 
tingimustel (samas mahus ning samal ajal ja viisil).

Kontserni järelevalve
Kontsernis on juurutatud mitmetasandiline järelevalveprotsess, 
mille eesmärk on tagada tõhus järelevalve sisekontrollisüsteemi 
toimimise üle. Järelevalveprotsessis osalevad kontserni nõukogu ja 
juhatus, auditikomitee, kontserni ettevõtete nõukogud ja juhatused, 
riskijuhtimise ja siseauditi teenistus ning muud selleks määratud 
üksused nagu hanketeenistus ja keskkonnateenistus.
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Lõppvastutus kontserni riskijuhtimise põhimõtete ja sise- 
kontrollisüsteemi rakendamise ja toimimise eest lasub juhatusel. 
Selle kohustuse täitmiseks juhatus muu hulgas:
• kinnitab riskide juhtimise põhimõtted ja üksikute riski-

valdkondade poliitika;
• töötab välja strateegia ja korraldab eelarve koostamise;
• juhib kontserni tööd viisil, mis tagab kinnitatud strateegia  

ja eelarve täitmise;
• korraldab juhtimiseks vajalike töökorralduslike kokkulepete  

ja nõuete väljatöötamise ning kinnitamise;
• arendab juhtimistegevuste abil riske teadvustavat 

juhtimiskultuuri;
• jälgib, et kontserni hetke ja oodatav riskide tase vastaks  

kontserni riskivalmidusele ning riskitaluvusele.

Tütarettevõtja juhatuse üle teostab järelevalvet tütarettevõtja nõu-
kogu, mille moodustavad kontserni juhatuse liikmed. Tütarettevõtja 
juhatuse esimees ja juhatuse liikmed informeerivad nõukogu regu-
laarselt tütarettevõtja käekäigust, väljavaadetest ning õigeaegselt 
ja igakülgselt olulistest riskidest ja tehingutest vastavalt kehtesta-
tud korrale. 

Kontserni tegevust reguleerivad dokumendid on üldjuhul järgimi-
seks ka tütarettevõtjatele ning vajaduse korral kehtestatakse need 
tütarettevõtjasiseselt. Ühtlasi järgivad tütarettevõtjad kontserni 
tegevust puudutavate dokumentidega seotud muudatusi. 

Tütarettevõtja juhatuse liige kohustub osalema kontserni tege-
vust reguleerivate dokumentide väljatöötamisel eesmärgiga tagada 

neis tütarettevõtja huvidega arvestamine. Tütarettevõtja juhatus on 
kohustatud viivitamata teavitama nimetatud dokumentide järgimata 
jätmisest ja selle põhjustest tütarettevõtja nõukogu. 

Auditikomitee ja finantsaudiitor
Auditikomitee on kontserni nõukogu poolt moodustatud organ, 
mille ülesanne on nõukogu nõustamine raamatupidamise, audiitor-
kontrolli, riskijuhtimise, sisekontrolli ja -auditeerimise, järelevalve 
teostamise ja eelarve koostamise valdkonnas ning tegevuse sea-
duslikkuse osas.

Auditikomiteel on neli liiget. Komitee koosseisu ja esimehe määrab 
kontserni nõukogu. Auditikomitee koosolekud toimuvad vastavalt 
kokkulepitud ajakavale, kuid mitte harvem kui kord kvartalis. 2018. 
majandusaastal toimus 11 korralist koosolekut. Auditikomitee tege-
vusaruanne esitatakse nõukogule kord aastas. Auditikomitee esitab 
oma tegevusaruande enne, kui nõukogu majandusaasta aruande 
heaks kiidab. Auditikomitee kinnitus on esitatud lk 78.

Finantsauditi teostamisel lähtutakse rahvusvahelistest audi-
teerimise standarditest. Eesti Energia põhikirja kohaselt määrab 
finantsaudiitori üldkoosolek. Üldkoosolek on kinnitanud 2018. 
majandusaasta finantsaudiitoriks audiitorühingu Pricewater-
houseCoopers (PwC). Allkirjaõiguslik audiitor sõltub ettevõtte 
asukohamaast. Konsolideeritud raamatupidamise aruande auditi 
eest vastutab vandeaudiitor Tiit Raimla. Finantsauditi teostamise 
tasu Eesti Energia ei avalikusta, kuna kontserni hinnangul võib see 
kahjustada tulevaste perioodide hangete tulemusi.
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Majandusaastaga seotud töö tulemusi tutvustas PwC kahes etapis:
1) vaheauditi tulemused esitati 2018. aasta detsembris toimunud 

auditikomitee koosolekul ja
2) lõppauditi tulemused esitati 2019. aasta veebruaris toimunud 

auditikomitee koosolekul.

Vandeaudiitori aruanne on esitatud lk 195.

Auditikomitee hindab finantsauditi teostaja sõltumatust ja teeb 
järelevalvet huvide konflikti tekkimise vältimiseks. Selleks on 
auditikomitee kehtestanud põhimõtted, mida järgitakse, kui finants-
auditi teostaja soovib pakkuda kontserni ettevõtetele täiendavaid 
teenuseid.

PwC osutas 2018. aasta jooksul kontsernile maksunõustamis-
teenust ja mõningaid teisi Eesti Vabariigi audiitortegevuse seaduse 
kohaselt lubatud nõustamisteenuseid.

Auditikomitee liikmete koosolekutel osalemine  
ja neile makstud tasud

Koosolekutel  
osalemine 2018

Tasu kokku 2018 
(eurot)

Tasu kokku 2017 
(eurot)

Kaie Karniol 11 4 125 3 224

danel Tuusis 11 2 750 1 855

Ants Pauls 11 2 750 1 927

Mait Palts 9 4 500 2 500

KAIE KARNIOL / 48
auditikomitee esinaine

Ametisse määramise aeg: 16.06.2016
Volituste kehtivuse tähtaeg: 16.06.2019

dANEL TUUSIS / 48
auditikomitee liige

Ametisse määramise aeg: 01.11.2015
Volituste kehtivuse tähtaeg: 21.01.2022

ANTS PAULS / 78
auditikomitee liige

Ametisse määramise aeg: 23.02.2017
Volituste kehtivuse tähtaeg: 23.02.2020

MAIT PALTS / 39
auditikomitee liige

Ametisse määramise aeg: 15.06.2017
Volituste kehtivuse tähtaeg: 15.06.2020

AUdITIKOMITEE
(koosseis seisuga 31.12.2018)
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• sisekontrollisüsteemi arendamine ja toimimine;
• ettevõtte tegevuse seaduslikkuse jälgimine;
• siseauditi funktsiooni korraldamine.

Auditikomitee leiab, et Eesti Energia kontserni tegevuses ei esine 
selliseid puudusi, millest juhtkond ei oleks teadlik ja/või mis võik-
sid avaldada materiaalset mõju kontserni 2018. majandusaasta 
aruandele.

Tegevusaruande ja hinnangud koos käesoleva kinnitusega on 
auditi komitee esitanud nõukogule 2019. aasta veebruaris.

Kaie Karniol
Auditikomitee esinaine

Siseaudit
Siseauditi töös lähtume audiitortegevuse seadusest ja sellega 
seotud määrustest ning rahvusvahelistest siseauditeerimise 
kutse tegevuse standarditest. Siseauditi ülesanne on aidata kaasa 
sisekontrollikeskkonna, riskide juhtimise ja ärijuhtimise kultuuri 
parandamisele. Siseauditi töö hõlmab kogu kontserni tegevust. 
Siseauditi toimimise eest vastutab siseauditi osakond. Osa- 
konnal on aruandluskohustus auditikomitee ja nõukogu ees.  
Siseauditi tegevusplaani kinnitab ja tegevust hindab auditikomitee. 

Siseauditi 2018. aasta tegevusaruanne esitati auditikomiteele 2019. 
aasta veebruaris.

Kontsern on juurutanud majanduslike huvide aruandluse süsteemi, 
mille kohaselt esitavad töötajad, kes võivad oma tööülesandeid  
täites sattuda huvide konflikti, oma majandushuvide deklaratsiooni 
ja kinnitavad korrapäraste enesehindamistega oma sõltumatust.  
Teadaolevalt ei olnud kontserni juhatusel ega tütarettevõ-
tete juhtidel 2018. aastal huvide konflikte ja nad ei teinud seotud 
osapooltega tehinguid, mille tingimused oleksid erinenud turu-
tingimustest. Ülevaade 2018. aastal seotud osapooltega tehtud 
tehingutest on esitatud raamatupidamise aruandes.

2018. majandusaasta kestel tegutses auditikomitee kehtivast töö-
korrast ning selle alusel fikseeritud tegevusplaanist lähtudes.  
Meie tegevusele ei ole seatud mingeid piiranguid ja kontserni esin-
dajad on meile teinud kättesaadavaks vajaliku hulga informatsiooni. 
Juurutatud on kindlad aruandlusliinid, mis toetavad vajaliku infor-
matsiooni korrapärast jõudmist meieni. Töö tulemusena kujunenud 
seisukohtadest ja nendega seotud ettepanekutest oleme jooksvalt 
andnud teada kontserni nõukogule ja juhatuse esindajatele.

2018. majandusaasta kohta oleme kujundanud oma hinnangud 
järgmiste kontserni tegevuste suhtes:
• juhindumine raamatupidamise põhimõtetest;
• finantseelarve ja -aruannete koostamine ja kinnitamise protses-

side toimimine;
• välisauditi piisavuse ja tõhususe korraldamine ning sõltumatuse 

tagamine;

AUdITIKOMITEE KINNITUS
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Riskijuhtimine
Kontserni riskijuhtimise eest vastutab 
kontserni juhatus. Riskijuhtimise  
tegevuste ja protsessi ootuspärase  
toimimise üle teostavad järelevalvet  
kontserni nõukogu, auditikomitee  
ja siseauditi osakond.
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Meie riskijuhtimise eesmärgid on:
• toetada strateegia elluviimist;
• aidata saavutada kontserni finants- ja tegevuseesmärke;
• tunda ära potentsiaalseid võimalusi;
• hoida ära mittesoovitavaid sündmusi.

Meie töös esinevate ja meie tegevust mõjutavate riskide juhtimise 
protsessi rakendamise eest vastutavad kontserni ettevõtete ja 
üksuste juhid.

Kontserni riskivalmidus on kajastatud strateegias ja väljendatud 
eelarves. Riskitaluvus on kehtestatud kontserniüleste põhimõtete, 
piirmäärade ja limiitidega ning väliste regulatiivsete nõuete ja 
lubadega. Riskijuhtimise mandaadid ja limiidid oleme kehtestanud 
finantsriskide, sealhulgas tootmisvarade hinnariski, vastaspoolte 
krediidiriski ja likviidsusriski juhtimiseks. 

Riskijuhtimise raamistik ja korraldus
Riskijuhtimise raamistiku moodustavad kontserni juhatuse 
seatud riskide juhtimise põhimõtted, kus on kirjeldatud riski-
juhtimisprotsess, osapoolte rollid ja vastutus. Samuti on seal 
kirjeldatud olulisemate riskide juhtimise põhimõtted, mille välja-
töötamisel oleme lähtunud rahvusvahelistest standarditest ja 
parimatest tavadest. Kasutatavad riskijuhtimise meetmed on 
suunatud riskide realiseerumise ennetamisele ning täiendame 
neid vastavalt muutustele kontserni strateegias, tegevustes ja 
organisatsioonistruktuuris. 

Riskiprofiil 
Riskiprofiilis on kirjeldatud meie äri ja tegevust kõige enam mõjuta-
vad riskid, mille hulka kuuluvad strateegiline risk, finantsrisk  
(sh turu-, krediidi-, likviidsus-, intressimäära- ja vahetuskursirisk), 
tehnoloogiline ja tehniline risk, õigusrisk, vastavusrisk, keskkonna-
risk, töökeskkonna- ja tööohutusrisk, turva- ja tuleohu risk,  
maksu risk, IT-risk, pettuserisk ning personalirisk. 

Riskiprofiili hindamine ja uuendamine on osa igapäevasest juhtimis-
tegevusest. Riske hindame nii olemasolevate kui ka arendatavate 
tegevuste puhul. 

Olulisemad riskid ja nende 
maandamine
Meie eesmärkide saavutamist oluliselt mõjutavateks riskideks  
on finantsriskide hulka kuuluv tururisk, õiguskeskkonnarisk, kesk-
konnarisk, IT risk ja tegevusriskid. Suurt tähelepanu pöörame 
elutähtsate ja ärikriitiliste tegevuste toimepidevusele, andme-
kaitsele ja tööohutusele.

Turu- ja finantsriskid

Tururiskina käsitleme võimalust, et muutuste tõttu turul (nõudluses, 
toodete- ja teenuste hinnas) on kontsern avatud muutustele oma 
varade või kohustuste väärtuses või varadelt ja teenuselt teenitava 
tulu suuruses. 
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Tururisk mõjutab oluliselt meie toodangu ja teenuste müügist 
saadavat tulu ja tootmistegevuses kasutatavate ressursside ostu. 
Kõige olulisemad tururiskid on elektrienergia, vedelkütuste ja heit-
mekvootide hinnarisk. 

finantsriskide paremaks maandamiseks algatasime 2018. 
aastal projekti finantsriski juhtimise protsessi ja põhimõtete 
ülevaatamiseks. 

Projekti eesmärgiks on tagada kasutatavate riskijuhtimise meeto-
dite vastavus parimatele tavadele. Finantsriskide maandamiseks 
kasutame ka tuletisinstrumente (vt täpsemalt lk 130). 

Õigusrisk

Kontserni tegevusvaldkondi mõjutavad oluliselt nii meie kodutur-
gude kui ka Euroopa Liidu ja rahvusvahelised lepped ja regulat sioonid. 
Õigusrisk tuleneb regulaatorite tegevusest ja poliitilistest otsustest 
ning mõjutab meie igapäevast äritegevust. Õigusriski juhtimiseks 
jälgime õiguskeskkonna suundumusi ja planeeritavaid muudatusi, 
osaleme aktiivselt uute õigusaktide väljatöötamise aruteludes ning 
tagame oma tegevuse vastavuse õigusaktidele. 

Keskkonnarisk

Meie strateegiline eesmärk on vähendada negatiivseid keskkonna-
mõjusid. Keskkonnarisk tekib olukorras, kus kontserni tegevus või 
tegevusetus tekitab keskkonnale kahju enam, kui on lubatud meile 
väljastatud keskkonnalubades ja seab ohtu kontserni eesmärkide 
saavutamise.

Kahjuliku keskkonnamõju tek-
kimist ennetame tehnoloogiliste 
lahenduste, efektiivsuse tõstmise ning 
materjalide ring- ja taaskasutamise teel. Kesk-
konnamõjude ohjamiseks ja vähendamiseks rakendame ISO 14001 
ja EMAS (ingl Eco-Management and Audit Scheme) standardile vas-
tavat keskkonnajuhtimise süsteemi. 

IT risk

IT riskina käsitleme võimalust, et kontserni kuuluv ettevõtja ei saa 
täita oma ärieesmärke infotehnoloogiliste lahenduste kasutusega 
kaasnevate puuduste tõttu. Peamisteks riskideks on infosüstee-
mide mittetoimimise ning andmete või nende konfidentsiaalsuse 
kaotamise risk. 

Arvestades IT ja infosüsteemide olulisust nii igapäevategevuse 
juhtimisel kui ka strateegiliste eesmärkide realiseerimisel, oleme 
tugevdanud IT-riski juhtimise kompetentsi ja viinud ellu valdkonna 
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parenduskavasid. Oleme oma tegevuse viinud vastavusse 25. mail 
2018 jõustunud isikuandmete kaitse üldmäärusega (General Data 
Protection Regulation, GDPR).

Tegevusriskid

Tegevusriskid on põhjustatud puudulikest või mittetoimivatest 
protsessidest, inimestest, seadmetest, süsteemidest või välistest 
sündmustest. Tegevusriske juhime riskijuhtimise põhimõtete, stan-
dardite, juhtimispõhimõtete ja tulemusmõõdikute rakendamise abil. 
Osade tegevusriskide mõju vähendamiseks kasutame ka kindlustust. 

Arvestades kontserni tegevuse ulatust ja mahtu, pöörame 
suurt tähelepanu pettuseriski kui ühe kõige olulisema 
tegevusriski juhtimisele. 

Pettuseriski realiseerumise ohu ning seeläbi tekkida võiva kahju 
vähendamiseks oleme tõhustanud ennetavaid meetmeid: oleme 
kehtestanud eetikakoodeksi, rahvusvahelistele standarditele  
vastavad pettuseriski juhtimise põhimõtted, viime läbi info- ja  

koolitusprogramme ning teeme koostööd õiguskaitseorganitega. 

Peame väga tähtsaks tööohutuse ja töökeskkonna riskide maan-
damist. Kõigis kontserni tootmisettevõtetes oleme juurutanud 
töötervishoiu ja tööohutuse juhtimissüsteemi OHSAS 18001. Meie 
eesmärk on töötada ilma tööõnnetuste ja kutsehaigestumisteta. 
Peame oluliseks töötajate kaasamist töökeskkonna riskide tuvasta-
misse ja maandamismeetmete elluviimisse. 

Riskide aruandlus 

Kontserni riskide aruandlus ja info edastamise protsess tagavad 
riskidega seotud info jõudmise kõigi vajalike osapoolteni. Protses-
side ja tegevuste edukust ning eesmärkide saavutamist mõõdame 
tulemusmõõdikute (KPI ehk Key Performance Indicator) abil.

Kontserni eesmärkide saavutamist oluliselt mõjutavatest riskidest 
antakse regulaarset aru kontserni juhtrühmadele, juhatusele ja 
auditikomiteele. Juhtkonda ja kõiki teisi asjaomaseid isikuid teavita-
takse viivitamata kõigist olulistest üksiksündmustest ja muutustest 
kontserni riskiprofiilis.
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Eesti Energia 2018. aasta müügitulud  
kasvasid 16%. EBITdA ja puhaskasum 
samuti kasvasid, vastavalt 7% ja 5%.

Majandustulemused
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Müügitulu ja EBITDA
Kontserni 2018. aasta müügitulu ulatus 875 mln euroni. Müügitulu 
kasvas 2017. aastaga võrreldes 16% (+121,4 mln eurot). Müügitulu 
suurenemine tulenes peamiselt vedelkütuste ja elektrienergia 
müügikoguse ning -hinna kasvust. Müügikogused kasvasid kõikide 
põhitoodete lõikes, v.a. soojusenergia, mille müügikogus jäi 2017. 
aastaga samale tasemele.

Kulumieelne ärikasum EBITDA kasvas 7% ja tõusis 283,2 mln 
euroni (+19,0 mln eurot).

Puhaskasum kasvas 5% võrra 106,2 mln euroni (+5,4 mln eurot).

Põhitoodetest mõjutasid kontserni tulemust positiivselt 
elektrienergia ja vedelkütuste EBITdA, vastavalt 
+33,2 mln eurot ja +19,7 mln eurot. 

Mõlema toote puhul on kasv tingitud peamiselt kõrgemast müügi-
hinnast ning suuremast müügikogusest. Võrguteenuse EBITDA 
vähenes 7,3 mln eurot tulenevalt võrgutariifide langusest. 

Muude toodete segmendi EBITDA aasta võrdluses langes. Suu-
rimat mõju avaldasid sellele 2017. aastas kajastatud ühekordsete 
sündmuste positiivsed mõjud, sh Auvere elektrijaama üleandmise 
hilinemisega seotud leppetrahvide tulud ning Jordaania arendus-
projekti osaluse vähendamisega seotud tulud. Sellised ühekordsed 
positiivsed mõjud olid 2018. aastal oluliselt väiksemad, põhjustades 
aasta võrdluses EBITDA languse.

Kontserni müügitulude jagunemine ja muutus

Müügitulud
2017

Elekter  Võrguteenus Vedelkütused Muu Müügitulud
2018

 

 
mln €

754

70

84

113

241

437

86

247

351

+86,3 -6,8 +27,1 +14,8 875

+121,4 (+16,1%)

Kontserni EBITDA jagunemine ja muutus

EBITDA
2017

Elekter  Võrguteenus Vedelkütused Muu EBITDA
2018

 

 mln €

264

24

9
44

100

131

35

107

98

+33,2 -7,3 +19,7 -26,6
283

+19,0 (+7,2%)
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Elektrienergia 
Elekter on läbi aastate olnud Eesti Energia üks peamine 
tulu ja kasumi allikas. Ka 2018. aastal teenisime suurima 

osa oma müügitulust elektri müügist.

Elektrienergia müügitulu 

Elektrienergia müügitulu kasvas 2017. aastaga võrreldes 25%  
peamiselt kõrgemate elektri turuhindade tõttu. Kasvanud turu-
hindade positiivset mõju neutraliseeris kolmekordistunud CO2 
heitmekvootide hinna negatiivne mõju meie müügimarginaalidele. 
Elektri müügist teenisime 2018. aastal tulu 437,1 mln eurot (+25%, 
+86,3 mln eurot). 

Elektrienergia osa kontserni müügituludest ja EBITDA-st  

50%  
müügituludest

46%  
EBITDA-st

Elektri keskmine müügihind Elektri müügimaht**

Elektri keskmine
müügihind*

NP Eesti keskmine
hind

2017 2018

2017 2018 Hulgimüük Jaemüük

€/MWh

9,4 9,2

TWh

* Elektri toote keskmine müügihind kokku (sisaldab jaemüüki ja hulgimüüki). Keskmine müügihind ei sisalda tuletistehingute tulu, taastuvenergia toetusi ja jäätmete vastuvõtu tulusid.
** Müügimahus sisaldub Auvere elektrijaama kogu müügikogus.

3,2
6,2

2,6
6,6

37,9
47,4

33,2
47,1

Elektri müügitulu

2017 2018

Toetused ja jäätmete vastuvõtu tulud

Müügitulu (va toetused ja jäätmete vastuvõtu tulud)

mln €

351
437

332 416

+9,6 (+25,3%) +13,9 (+41,7%) +86,3 (+24,6%) -0,1 (-1,2%)
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Keskmine elektri müügihind 

Eesti Energia kontserni keskmine elektri müügihind oli  
47,4 €/MWh ehk 25,3% kõrgem (+9,6 €/MWh) kui 2017. aastal. 
Keskmine müügihind ei sisalda tuletistehingute mõju. Koos tuletis-
tehingutega oleks keskmine müügihind 2018. aastal olnud  
46,7 €/MWh ehk 19,8% kõrgem (+7,7 €/MWh) kui aasta varem. 

Tuletistehingutest teenitud kahjum ulatus -6,7 mln euroni  
(-171%, -16,1 mln eurot).

Elektri müügimaht ja Eesti Energia turuosa

Müüsime 2018. aastal 4,7% rohkem elektrit kui 2017. aastal.  
Hulgi müük vähenes 41 GWh (-1,8%) tasemeni 2276 GWh. Jaemüük 
kasvas 2017. aastaga võrreldes 440 GWh (+7,1%), jõudes tasemeni 
6642 GWh. Jaemüük jagunes turgude vahel: Eesti 4506 GWh  
(-32,8 GWh), Läti 1122 GWh (+97,1 GWh), Leedu 774 GWh (+134 GWh), 
Poola 235 GWh (+235 GWh), Soome 1,3 GWh (+1,3 GWh) ja Rootsi 
4,8 GWh (+4,8 GWh).

Klientide tarbitud elektrienergia mahu järgi oli Eesti Energia 
turuosa 2018. aastal Eestis 60% (+0,1 protsendipunkti 
võrreldes 2017. aastaga). 

Elektri üldteenust kasutati 2018. aasta lõpu seisuga 20% tarbimis-
kohtadest. Kliendid usaldavad Eesti Energiat: aasta lõpus, mil 
enamasti lepinguid uuendatakse, otsustas 98,8% meie Eesti klien-
tidest oma elektri lepingut pikendada. Suurem osa kliente eelistab 
fikseeritud hinnaga pakette. 

Eesti Energia tegut-
seb Lätis, Leedus, 
Poolas, Soomes ja Rootsis 
Enefiti kaubamärgi all. Müügi-
lepingute täitmiseks ostame elektrit 
börsilt. 

Eesti Energia turuosa Lätis ja Leedus oli 2018. aastal vastavalt 
14,5% ja 6,6%. Balti riikides kokku oli Eesti Energia turuosa elektri 
jaeturul 26%, jäädes eelmise aastaga võrreldes samale tasemele. 
Poolas, Soomes ja Rootsis on elektrimüük alles algusjärgus.

Elektri tootmismaht

2018. aastal tootsime 9132 GWh elektrienergiat, mis on 6,2% 
vähem kui 2017. aastal (-604 GWh). Tootmismahtude vähenemine 
oli tingitud ulatuslikemastest remontidest Eesti, Balti ja Auvere 
elektrijaamades, kolme tootmisüksuse hooajalisest konservee-
rimisest ning eelmise aastaga võrreldes oluliselt kõrgemast CO2 
heitmekvoodi hinnast, mis kergitas elektri tootmiskulu. 

Taastuvenergia toodang oli suurem kui kunagi varem, jõudes  
tasemeni 480,7 GWh (+19,1%). Sellest 305,4 GWh tootsime  
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tuuleparkides. Tuulepargid olid ka peamiseks taastuvenergia 
kasvu mõjutaja, sest tänu parematele tuuleoludele ning suuremale 
töökindlusele tootsid need rohkem elektrienergiat kui eelmisel aas-
tal. Samuti mõjutas toodangu kasvu Nelja Energia omandamine. 
Tuule parkide toodang kasvas aastavõrdluses 42,1% (+90,5 GWh).  
Muudest taastuvatest allikatest tootsime 175 GWh elektrit, millest 
põhiosa ehk 169 GWh moodustas biomassist toodetud elekter.

Taastuvenergia ja tõhusa koostootmise toetust saime 17,2 mln eurot 
(+0,9 mln eurot).

Elektri peamised tootenäitajad

2018 2017

Põhivarade tootlus* % 5,8 7,7

Elektri EBITDA €/MWh 14,7 11,5

* V.a tootmisvarade allahindlused 2013. aasta detsembris ja 2015. aasta detsembris

Elektrienergia EBITdA

Elektri EBITDA kasvas 33,9% võrra 131,2 mln euroni (+33,2 mln eurot). 

Marginaali muutuse mõju kokku oli +43,7 mln eurot. Sealjuures 
keskmine elektri müügitulu megavatt-tunni kohta (ilma tuletis-
tehinguteta) kasvas 9,7 eurot (mõju +86,5 mln eurot). Keskmise 
muutuvkulu kasvu mõju oli -42,8 mln eurot. Muutuvkulud kasvasid 
enim tulenevalt suurematest elektrienergia ostukuludest ja ka suu-
remate CO2 emissioonikulude tõttu. 

Elektri müügimahu kasv suurendas EBITDA-t 9,3 mln euro võrra.

Püsikulude muutuse mõju EBITDA-le oli -14,8 mln eurot. Sealjuures 
suuremate remondikulude mõju oli -4,6 mln eurot, suuremate töö-
jõukulude mõju -10,4 mln eurot ja laovarudega seotud püsikulude 
komponendi mõju +3,0 mln eurot. 

Tuletistehingute tulu alanemine vähendas EBITDA-t -16,1 mln euro 
võrra.

Muud mõjud summas +11,2 mln eurot tulenesid peamiselt tuletis-
instrumentide väärtuse muutusest (mõju +5,9 mln eurot) ja 
kesk konnakaitseliste reservide moodustamisest (mõju +5,5 mln 
eurot).

Elektrienergia EBITDA muutus

EBITDA
2017

Marginaali
muutuse

mõju

 Koguse
muutuse

mõju

Püsikulude
muutus

Tuletis-
tehingud

Muu EBITDA
2018

 

 

mln €

98,0

+43,7
+9,3 -14,8

-16,1 +11,2 131,2

+33,2 (+33,9%)
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Võrguteenus 
Võrguteenus on teine Eesti Energia oluline  

müügitulu ja kasumi allikas.

Võrguteenuse müügitulu, müügimaht ja hind

2018. aastal vähenes võrguteenuse müügitulu -2,7%, kuigi  
müügimaht kasvas 2,8% võrra. Võrguteenuse müügituluks kujunes 
240,6 mln eurot (-6,8 mln eurot) ja müügimahuks 6945 GWh  
(+188 GWh). Müügimahu suurenemist mõjutasid soodne majandus-
keskkond ja head ilmastikutingimused.

Keskmine võrguteenuse hind oli 34,6 €/MWh (-2 €/MWh, -5,4%). 
Müügitulu ja keskmise võrguteenuse hinna langus tulenes peami-
selt võrguteenuse tariifi alanemisest.

Võrguteenuse osa kontserni müügituludest ja EBITDA-st  

27%  
müügituludest

35%  
EBITDA-st

6,8 6,936,6 34,6

Võrguteenuse keskmine müügihind Võrguteenuse müügitulu Võrguteenuse müügimaht

2017 2018

€/MWh mln € TWh

247,4 240,6

2017 2018 2017 2018

+0,2 (+2,8%) -2,0 (-5,4%)  -6,8 (-2,7%)
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Võrgukaod

Võrgukaod olid 319,2 GWh ehk 4,3% võrku sisenenud elektrist 
(2017. aastal 343,4 GWh ehk 4,7%). Kaoenergia maht on jäänud  
stabiilselt madalale tasemele tulenevalt kaugloetavate arvestite 
kasutuselevõtuga saavutatud täpsemast elektrikoguse arvestusest. 

Võrreldes 2017. aastaga vähenes kaoenergia kogus 7% võrra.

Elektrikatkestused

Riketest tingitud elektrikatkestuste keskmine kestus oli 2018. aas-
tal 142 minutit (105 minutit 2017. aastal). Plaaniliste katkestuste 
keskmine kestus oli 90 minutit (80 minutit 2017. aastal). Plaaniliste 
katkestuste kestus sõltub võrgu korraliste hoolduste ja uuenda-
mise mahust. 

Rikete arvu mõjutab eeskätt ilmastik, mis oli 2018. aastal vähem 
soodne kui aasta varem. Plaanivälise SAIDI kasvu mõjutasid tuu-
lised ilmastikuolud 2018. aasta teisel poolaastal. Seetõttu oli ka 
plaaniväliseid katkestusi rohkem kui aasta eest. Elektrikatkes-
tusi aitab vähendada paljasjuhtmete asendamine ilmastikukindlate 
kaablitega. 2018. aasta lõpus oli ilmastikukindla võrgu osakaal 
Elektrilevi madalpingevõrgus 88% ja keskpingevõrgus 38%.

Võrguteenuse EBITdA 

Võrguteenuse EBITDA kahanes 2018. aastal 6,8% võrra 99,6 mln 
euroni (-7,3 mln eurot).

Võrguteenuse EBITDA langus tulenes peamiselt keskmise võrgu-
teenuse müügihinna langusest. Marginaali muutuse mõju EBITDA-le 

Võrguteenuse peamised tootenäitajad

2018 2017

Põhivarade tootlus % 5,7 6,7

Võrgukaod GWh 319,2 343,5

SAIFI indeks 2,0 1,9

SAIDI (plaaniväline) indeks 141,8 105,3

SAIDI (plaaniline) indeks 90,0 79,6

Korrigeeritud RAB mln € 792,5 777,7

oli kokku -11,6 mln eurot, sh madalama müügihinna mõju -13,6 mln 
eurot ning madalama muutuvkulu mõju +2,1 mln eurot.

Võrguteenuse müügimaht kasvas 2,8%, mõju EBITDA-le oli  
+4,3 mln eurot.

Võrguteenuse püsikulud olid eelmise aasta tasemel, mõju  
EBITDA-le oli -0,04 mln eurot.

EBITDA
2017

Marginaali
muutuse mõju

 Koguse
muutuse mõju

Püsikulude
muutus

 EBITDA
2018

 

Võrguteenuse EBITDA muutus
mln €

107,0 -11,6
+4,3 -0,0 99,6

 -7,3 (-6,8%)
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Vedelkütused 
Vedelkütuste tootmine on tugeva potentsiaaliga  

tegevusvaldkond. 

Vedelkütuste müügitulu ja müügimaht 

2018. aastal müüsime 392,7 tuhat tonni vedelkütuseid ja saime 
selle eest müügitulu 113,1 mln eurot. Vedelkütuste müügitulu suu-
renes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 31,4% (+27,1 mln 
eurot) ja müügimaht 6,1% (+22,5 tuhat tonni). Vedelkütuste müügi-
maht ja müügitulu kasvasid seoses suurenenud toodangu ja 
vedelkütuste kõrgemate turuhindadega. 

Vedelkütuste osa kontserni müügituludest ja EBITDA-st  

13%  
müügituludest

15%  
EBITDA-st

Vedelkütuste keskmine müügihind Vedelkütuste müügitulu Vedelkütuste müügimaht

Vedelkütuste keskmine
müügihind

Raske kütteõli (1%)
maailmaturuhind

2017 2018 2017 2018

€/t mln € tuhat tonni

261
330

271
341 86,1

113,1
370 393

2017 2018

+69,5 (+26,6%) +69,7 (+25,7%) +27,1 (+31,4%) +22,5 (+6,1%)
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Vedelkütuste hind

Vedelkütuste keskmine müügihind (ilma tuletistehinguteta) kasvas 
2018. aastal 26,6% tasemele 330,4 €/t (+69,5 €/t). Müügihinna kasv 
tulenes eelkõige kõrgematest hindadest vedelkütuste maailmaturul. 

Tuletistehingutest teenisime 2018. aastal kahjumit -42,3 €/t. 2017. 
aastal teenisime tuletistehingutest kahjumit -28,4 €/t. Arvestades 
tuletistehingute mõju oli vedelkütuste keskmine müügihind 2018. 
aastal 288,1 €/t (+23,9%, +55,6 €/t). Võrdlustoote, 1% väävlisisaldu-
sega kütteõli, maailmaturuhind kasvas aasta võrdluses 25,7%.

Vedelkütuste tootmismaht

2018. aastal tootsime 410,5 tuhat tonni vedelkütuseid. Võrreldes 
eelmise aastaga suurenes tootmismaht 4,0% (+15,8 tuhat tonni). 
Tootmismahu kasv tulenes tehaste paremast töökindlusest. 

Vedelkütuste EBITdA 

Vedelkütuste EBITDA tõusis 2018. aastal 82,4% võrra 43,6 mln 
euroni (+19,7 mln eurot).

Marginaali suurenemise mõju kokku oli +24,2 mln eurot (+61,5 €/t). 
Sealjuures kõrgema keskmise müügihinna mõju EBITDA-le oli  
+27,3 mln eurot ning kõrgema keskmise muutuvkulu mõju -3,1 mln 
eurot.

Tuletistehingute tulu vähenemine kahandas vedelkütuste EBITDA-t 
6,1 mln euro võrra. Tuletistehingutest saime 2018. aastal kahjumit 
16,6 mln eurot. 2017. aastal saime tuletistehingutest kahjumit  
10,5 mln eurot.

Vedelkütuste peamised tootenäitajad

2018 2017

Põhivarade tootlus* % 9,9 1,3

Vedelkütuste EBITDA €/tonn 111,0 64,6

* V.a varade allahindlus 2015. aasta detsembris seoses Utah projektiga

Vedelkütuste müügimahu suurenemise mõju oli +3,9 mln eurot. 

Püsikulude muutuse mõju oli -3,0 mln eurot. Olulisim tegur sealjuu-
res oli tööjõukulude suurenemine (mõju -3,4 mln eurot). 

Muude tegurite mõju vedelkütuste EBITDA-le oli +0,7 mln eurot ja 
selle tingis peamiselt tuletisinstrumentide väärtuse muutus (mõju 
+0,5 mln eurot).

Vedelkütuste EBITDA muutus

EBITDA
2017

Marginaali
muutuse

mõju

 Koguse
muutuse

mõju

Püsikulude
muutus

Tuletis-
tehingud

Muu EBITDA
2018

 

 

mln €

23,9

+24,2
+3,9 -3,0

-6,1
+0,7 43,6

+19,7 (+82,4%)
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Muud tooted ja teenused
Muude toodete ja teenuste segmendi alla kuulub soojuse, 

maagaasi ja tööstusseadmete müük. Samuti kajastame 
selle segmendi all ühekordsete tehingute mõju.

Eesti Energia müüb maagaasi nii äri- kui ka koduklientidele. Gaasi 
jaemüük Eestis oli 2018. aastal 593,5 GWh. Meie klientide tarbitud 
gaasienergia mahtude järgi oli Eesti Energia turuosa samal perioo-
dil 11,4%.

Gaasi jaemüük Lätis oli 2018. aastal 389,1 GWh, Leedus 57,9 GWh 
ning Poolas 9,16 GWh. Tarbitud gaasienergia mahtude järgi oli meie 
turuosa Lätis samal perioodil 2,6% ja Leedus 0,3%. 

Muude toodete ja teenuste müügitulu

2018. aastal teenisime muude teenuste ja toodete müügist tulusid 
84,4 mln eurot. Müügitulu kasvas eelmise aastaga võrreldes 21,2% 
(+14,8 mln eurot). Kaevandustoodete müügitulud kasvasid  
+4,8 mln eurot, sest Eesti Energia müüs 2018. aastal 196 tuhat 
tonni põlevkivi kontsernivälistele klientidele. Pelletitehase müü-
gitulud mõjutasid muude toodete segmendi tulude kasvu +3,8 mln 
euro ulatuses. Põlevkivienergeetika arendus üksuste müügitulud 
kasvasid +2,5 mln eurot.

Muude toodete ja teenuste osa kontserni 
müügituludest ja EBITDA-st

 

10%  
müügituludest

3%  
EBITDA-st

Muude toodete ja teenuste müügitulude jagunemine

 

Muud tulud

Kaevandustoodete müük

Enefit Solutions toodete 
müügitulu

Maagaasi müük

Soojuse müük

mln €

70

84

8
8

16

38

17

7
5

16

39

2017 2018

+14,8 (+21,2%)
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Soojusenergia müügitulu kasvas +1,2 mln eurot, peamiselt  
suuremate jäätmete vastuvõtutulude tõttu. Klientidele müüdud  
soojusenergia kogus vähenes 4 GWh võrra (-0,4%).

Gaasienergia müügitulud kasvasid +0,4 mln eurot.

Muude toodete ja teenuste EBITdA 

Muude toodete ja teenuste EBITDA vähenes 2018. aastal 26,6 mln 
euro võrra 8,7 mln euroni.

Auvere elektrijaama üleandmise hilinemisega seotud leppetrahvi 
mõju EBITDA-le oli aastate võrdluses kokku -25,0 mln eurot. See 
mõju koosneb ehitajaga kokku lepitud igakuisest leppetrahvist, 
mida arvestati kuni elektrijaama vastuvõtmiseni 2018. aasta suvel. 
2017. aastal arvestati leppetrahve 31 mln eurot ning 2018. aastal  
6 mln eurot.

Jordaania põlevkivielektri projektis osaluse vähendamisega seotud 
mõjud olid 2017. aastal +9,2 mln eurot, aastavõrdluses kajastub see 
kasumi langusena.

Soojuse EBITDA kahanes 3,4 mln euro võrra tingituna peamiselt 
kõrgematest püsikuludest.

35,3 -3,4
-25,0

-9,2 +11,0 8,7

Muude toodete ja teenuste EBITDA muutus

EBITDA
2017

Soojus  Auvere
trahvid

Jordaania
tehing

Muu EBITDA
2018

mln €

 
-26,6 (-75,3%)
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Muud mõjud kasvatasid EBITDA-d summaarselt 11,0 mln eurot, 
sealhulgas kasvas Enefit Solutionsi toodete, kaevandustoodete, 
gaasienergia ja pelletite müügi kasum. Samuti suurenes kasum 
kontserni arendusprojektidest.
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2018. aasta äritegevuse rahavood olid 
166,3 mln eurot. EBITdA-ga võrreldes 
(283,2 mln eurot) kujunesid äritegevuse 
rahavood 2018. aastal 41,3% ehk  
116,9 mln euro võrra väiksemaks. 

Rahavood
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283,2 -43,2

+1,8 -20,6
-30,9

-11,7 -12,3 166,3

Äritegevuse rahavoo kujunemine alates ärikasumist enne kulumit

EBITDA
2018

Käibe-
kapitali

muutused

 Tuletis-
instru-
mendid

CO2
mõjud

Makstud
intressid

Tulumaks Muu Äritegevuse
rahavood

2018

 

mln €

-116,9 (-41,3%)

Seoses käibekapitali muutustega kujunesid rahavood EBITDA-st 
43,2 mln eurot väiksemaks. Käibekapitali vähendasid lühiajaliste 
nõuete suurenemine -7,5 mln eurot, varude suurenemine  
-17,0 mln eurot ja finantstehingute tagatiste muutus -18,4 mln eurot. 
Lühiajaliste kohustuste suurenemise mõju käibekapitalile oli  
+2,4 mln eurot.

CO2 heitmekvootide arvelduste mõju EBITDA ja rahavoo võrdluses 
oli +1,8 mln eurot.

Tuletisinstrumentide tehingute mõju (v.a CO2 instrumendid) oli  
-20,6 mln eurot, sh elektriga seotud instrumentide mõju -12,7 mln
eurot ja õliga seotud instrumentide mõju -6,9 mln eurot. Tuletis-
instrumentide mõjud kujunevad nii mitterahalistest kui ka 
rahalistest mõjudest EBITDA-le ja äritegevuse rahavoogudele.

Makstud laenuintresside mõjul vähenesid äritegevuse rahavood 
30,9 mln eurot. 

Seoses 2017. aastal kajastatud tulumaksu tasumisega 2018. aasta 
alguses vähenesid äritegevuse rahavood 11,7 mln eurot.

Muud mõjud olid -12,3 mln eurot, millest liitumistasude arvele-
võtmise mõju oli -8,2 mln eurot ja põhivara müükide mõju  
-1,1 mln eurot. 

Võrreldes eelmise aastaga vähenesid äritegevuse rahavood 38,1% 
(-102,5 mln eurot). 

Käibekapitali muutuste mõju võrreldes 2017. aastaga oli -66,1 mln 
eurot. Lühiajaliste nõuete muutuse mõju oli  -24,8 mln eurot, varude 
muutuse mõju -14,4 mln eurot, lühiajaliste kohustuste muutuse 
mõju -7,2 mln eurot ning finantstehingute tagatiste muutuse mõju 
-15,1 mln eurot.

Auvere elektrijaama vastuvõtmise hilinemisega seotud trahvi-
nõuete muutuse mõju rahavoogudele oli võrreldes eelmise aastaga 
-36,9 mln eurot.
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CO2 heitmekvootide arvelduste mõju kokku oli +39,8 mln eurot 
tulenevalt heitmekvootide kõrgemast turuhinnast.

Tuletisinstrumentide mõju (v.a CO2 instrumendid) oli -50,4 mln 
eurot, sh elektriga seotud instrumentide mõju -36,9 mln eurot, 
õliga seotud instrumentide mõju -12,5 mln eurot. 

2018. aastal tasusime võrreldes 2017. aastaga 11,6 mln eurot enam 
dividendide tulumaksu. 

Muud mõjud olid kokku +3,8 mln eurot.

Äritegevuse rahavoo muutus

EBITDA
muutus

Käibe-
kapitali

muutused

 Tuletis-
instru-
mendid

CO2
mõjud

Tulu-
maks

Auvere
trahvid

Muu Äritegevuse
rahavood

2017

Äritegevuse
rahavood

2018

 

mln €

268,8 -66,1

-36,9 +39,8 -50,4
+19,0 -11,6 +3,8 166,3

-102,5 (-38,1%)
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Investeerisime 2018. aastal kokku  
215,1 mln eurot (+49%, +71,1 mln eurot).  
Elektrivõrguga seotud investeeringud  
moodustasid 81,6 mln eurot (+9%,  
+7,0 mln eurot) ja baasinvesteeringud  
(v.a elektrivõrk) 62,0 mln eurot 
(+118%, +33,6 mln eurot). 

Investeerimine
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Suurenergeetika
2018. aasta investeeringutest moodustas suurima osa Auvere 
elektrijaama investeeringu viimane makse summas 33,9 mln eurot. 
Auvere elektrijaama ehitusprojekti eelarve oli 638 mln eurot ja 
kogumaksumuseks kujunes 610 mln eurot. 

2018. aastal soetasime Enefit Kaevandustesse kokku 48 uut  
masinat, sh Estonia kaevandusse 25 ja Narva karjääri 22 masinat, 
kogusummas 17,5 mln eurot. Uute masinate hulka kuulub  
15 karjäärikallurit, 8 laadurveokit, 7 buldooserkobestit, 4 inimveo 
furgoonautot, 3 lõhkematerjalide veokit, 3 frontaallaadurit, 2 lae-
ankurdamispuurpinki ja 2 allmaakallurit.

Suvel teostasime Balti elektrijaama 11. ploki kapitaalremondi, mille 
maksumuseks kujunes 3,4 mln eurot.

2018. aastal lõpetasime Eesti elektrijaama 8. plokis põlevkivigaasi 
põletamise osakaalu suurendamise projekti, kuhu investeerisime 
2,9 mln eurot. Projekti kogumaksumuseks kujunes 14,7 mln eurot. 

2,0 mln eurot investeerisime Narva karjääri elektrivarustuse taga-
misse Eesti elektrijaama 8. plokist, et võimaldada kokkuhoidu 
võrgutasudelt.

Balti elektrijaama territooriumil asuva tehnoloogiapargi elektri-
varustuse võimsuse suurendamiseks, investeerisime 1,3 mln eurot. 

Aasta lõpus tegime algust jäätmepuidu purustamise ja metalli 
eemaldamise kompleksi rajamisega Balti elektrijaama territooriu-
mile, kuhu investeerisime 0,4 mln eurot. 

Suurenergeetika suurematest projektidest on lähemalt räägitud 
peatükis „Suurenergeetika“ lk 35.
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Investeeringute jagunemine projektide lõikes

2017 2018

mln €

144

215

Põlevkivigaasi põletamine

Auvere 300 MW elektrijaam

Muud arendusprojektid

Baasinvesteeringud

Kapitaliseeritud intressid

Elektrivõrk

28

10

22

75 82

13

62

21

34

+71,1 (+49,3%)

2017 2018

Investeeringute jagunemine toodete lõikes
mln €

144

215

Muu

Vedelkütused

Võrguteenus

Elekter
39

89

9

12

87

110

+71,1 (+49,3%)
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Taastuvenergia
2018. aasta jooksul rajasime päikeseelektrijaamasid mahus  
7 MW, selleks investeerisime kokku 3,8 mln eurot. 0,4 mln eurot 
investeerisime Ruhnu saare taastuvenergialahendusse, mis koos-
neb päikesepaneelidest, elektri tuulikust, diiselgeneraatorist ja 
akudest. 

Taastuvenergia projektidest on lähemalt räägitud peatükis  
„Taastuvenergia“ lk 31.

Võrguteenused
Võrguteenuse kvaliteedi säilitamiseks ja järjepidevaks tõstmiseks 
investeeriti 2018. aastal 81,6 mln eurot, sh liitumistesse 25,3 mln 
eurot (2017. aastal 74,6 mln eurot). 

2018. aastal ehitati 270 uut alajaama ja 1556 km liini (2017. aastal 
ehitati 221 uut alajaama ja 1572 km liini). 

2018. aasta lõpu seisuga oli Elektrilevi madalpinge võrgust 
ilmastiku kindel 88% (2017. aasta lõpu seisuga 84%). 

Kokku suurenes aastaga ilmastikukindel võrk 1395 km võrra ning 
paljasjuhtmetega võrk vähenes 1425 km võrra.

2018. aasta lõpu seisuga oli kogu madalpinge ja keskpinge võrgust 
ilmastikukindel 67 % (2017. aasta lõpus 64%).

I  Eesti Energia aastaaruanne 2018  I  Investeerimine  I



100

Energeetikasektori arendused on sageli 
kapitalimahukad. Nii uute tootmisüksuste 
rajamiseks kui ka äri oluliseks laiene-
miseks ei piisa alati vaid ettevõtte 
olemasolevatest vabadest vahen- 
ditest. Seetõttu kaasame suuremate  
arendusprojektide elluviimiseks  
turult võõrkapitali. 

finantseerimine
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Finantseerimisotsuste tegemisel lähtume juhatuses kinnitatud 
Eesti Energia finantspoliitikast, kus on kindlaks määratud kont-
serni finantseerimise põhimõtted, lubatud võõrkapitali kaasamise 
määr ning võlafinantseerimise allikad. Finantspoliitika järgi on Eesti 
Energia eesmärk hoida netovõla ja EBITDA suhtarv üldjuhul allpool 
taset 3,5 (lubatud on lühemaajaline sihtmäära ületamine suuremate 
investeeringute või omandamiste puhul). 

Võõrkapitali oleme kaasanud rahvusvaheliselt võlakirjaturult ja 
laenudena Euroopa Investeerimispangalt (EIB) ning kommerts-
pankadelt. Pikaajaliste laenude kõrval kasutame ka paindliku 
tagasimakse võimalusega likviidsuslaene.

Võlakohustused ja krediidireitingud
Kontserni võlakohustuste maht ulatus 2018. aasta lõpus nominaal-
väärtuses 1157,4 mln euroni (932,9 mln eurot 2017. aasta lõpus). 
Korrigeeritud soetusmaksumuses oli võlakohustuste maht  
1109,5 mln eurot (881,1 mln eurot 2017. aasta lõpus). 2018. aasta 
lõpu seisuga kuulusid pikaajaliste võlakohustuste hulka Londoni 
börsil noteeritud eurovõlakirjad nominaalväärtuses 606,3 mln 
eurot, EIB-lt saadud laenud nominaalväärtuses 156,7 mln eurot 
ja kommertspankade laenud nominaalväärtuses 394,4 mln eurot. 
Välja võtmata likviidsuslaene oli Eesti Energial 2018. aasta lõpu 
seisuga 220 mln euro ulatuses. 

Aasta jooksul kasvasid peamiselt kommertspankadelt saadud  
laenud seoses Nelja Energia AS omandamisega. Uusi laene võtsime 
välja summas 150 mln eurot Swedbankilt ja 80 mln eurot OP  
Corporate Bankilt. Täiendavalt võtsime omandamise käigus üle 
Nelja Energia AS pangalaenud ja kapitalirendikohustused summas 
162,8 mln eurot. 

2018. aasta detsembris sõlmis Eesti Energia tütarettevõtja  
Enefit Green laenulepingud kogumahus 260 mln eurot  
(SEB 200 mln eurot, Swedbank 60 mln eurot). Laenu lepingute 
tähtaeg on 5 aastat ja laenude tagasimaksed toimuvad 7-aastase 
graafiku alusel. Uusi laene kasutatakse Nelja Energia omandamisel 
üle võetud pangalaenude refinantseerimiseks ja ettevõtte üldisteks 
vajadusteks. Refinantseerimine on plaanis lõpule viia 2019. aasta 
märtsi lõpuks.

‘19 ‘20 ‘21 ‘22 ‘23 ‘24 ‘25 ‘26 ‘27 ‘28

mln €

Võlakohustuste tagasimaksegraafik

Euroopa Investeerimispank Eurovõlakiri Muud pangalaenud

43

149

301

44

534

28 26 20 7 7
106

500

253
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2018. aasta jooksul maksime korraliselt EIB-le laene tagasi sum-
mas 18 mln eurot. Ühtlasi lunastasime 2018. aasta septembris 
võlakirja summas 152 mln eurot seoses lõpptähtaja saabumisega. 

Nelja Energia omandamisel võtsime üle ka Oslo börsil noteeritud 
Nelja Energia 6,5%-st intressi kandva võlakirja nominaalväärtuses 
48,5 mln eurot, mille otsustasime enne tähtaega tagasi kutsuda. 
Võlakirja lunastamine toimus 2018. aasta detsembris. 

Eesti Energia võlakohustuste kaalutud keskmine intressimäär oli 
2018. aasta lõpu seisuga 2,18%, (2,76% 2017. aasta lõpus). Võla-
kohustuste kaalutud keskmise intressimäära languse põhjuseks 
oli 2018. aasta tähtajaga võlakirja lunastamine (nimetatud võlakirja 

Laenude jaotus intressimäärade ja laenajate lõikes  

Laenud 
intressimäärade 

lõikes 

Võõrkapital 
laenajate lõikes

23

77

34

52

14

%

Fikseeritud

Ujuv baasmäär

Euro võlakiri

EIB

Muud pangalaenud

%

298,7

61,5

+166,3 -394,8

-8,7

Likviidsete varade muutus 2018. aastal

Likviidsed varad
31.12.2017

Likviidsed varad
31.12.2018

Äritegevuse
rahavood

 Investeerimise
rahavood

Finantseerimise
rahavood

 

mln €

-237,2 (-79,4%)

kupongimäär oli 4,25%) ning madalamate intressimääradega uute 
laenude kasutuselevõtmine. 

Arvestades ka sõlmitud intressiswapide mõju, oli 2018. aasta lõpus 
kontserni võlakohustustest fikseeritud baasintressimääraga laene 
summas  897 mln eurot. Ujuva baas intressimääraga pangalaene ja 
kapitalirendikohustusi oli 261 mln eurot. 2017. aasta lõpus olid kõik 
kontserni laenud fikseeritud baasintressi määraga. Kontserni kõik 
võlakohustused on nomineeritud eurodes.

Kontserni krediidireitingud olid 2018. aasta lõpu seisuga tasemel 
BBB (Standard & Poor’s, väljavaade negatiivne) ja Baa3 (Moody’s, 
väljavaade stabiilne).
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Omakapital ja finantssuhtarvud
Kontserni omakapitali maht oli 2018. aasta lõpus 1859,6 mln eurot. 
Eesti Energia aktsiate 100% omanik on Eesti Vabariik. 2018. aasta 
detsembris maksis kontsern aktsionärile netodividende summas 
15,8 mln eurot. 

Kontserni netovõlg oli 2018. aasta lõpus 1048,1 mln eurot  
(582,4 mln eurot 2017. aasta lõpus). 

Netovõla ja EBITDA suhtarv oli 2018. aasta lõpus tasemel 3,7  
(2017. aasta lõpus tasemel 2,2). 

Praegune netovõla ja EBITDA suhtarvu tase on üle finants-
poliitikaga ettenähtud 3,5. Eesti Energia strateegias on ette nähtud 
sammud finantspoliitika eesmärgiga vastavusse jõudmiseks. 

1

0

2

3

4

5 40%

32%

24%

16%

8%
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Netovõlg/EBITDA, korda Finantsvõimendus, %

Netovõlg/EBITDA suhtarv ja finantsvõimendus
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34% 34%
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Prognoosi kohaselt 2019. aasta  
müügitulud ja investeeringud  
võrreldes 2018. aastaga kasvavad  
ning  EBITdA  jääb samale  
tasemele.

2019. aasta  
väljavaade
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Elektri müügitulusid mõjutab positiivselt prognoositav 
elektri keskmise müügihinna tõus, mis avaldab mõju ka 
elektri müügist teenitavale EBITdA-le. 

Elektrihindade positiivset mõju neutraliseerib CO2 kvootide hin-
natõus. Vedelkütuste müügimaht ja kasumlikkus tõenäoliselt 
suurenevad, tulenevalt kõrgemast vedelkütuste turuhinnast ja 
toodangust.

276 246

141 144
215

880
777 742 754

875

Müügitulud EBITDA Investeeringud
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hinna tõus
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Võrreldes 2018. aastaga, 2019. aasta investeeringud kasvavad. 
Suurimad investeeringud on planeeritud taastuvenergia valdkonda. 

2018. aasta eest plaanime maksta omanikule dividende summas 
57,0 mln eurot, millele lisandub tulumaks 14,3 mln eurot. Dividendi-
makse kinnitab lõplikult omanik.
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Eesti Energia 
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raamatupidamise 
aastaaruanne 
2018
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miljonites eurodes 1. jaanuar - 31. detsember Lisa

 2018 2017  

Müügitulu 875,3 753,9 5, 25
Muud äritulud 22,3 57,2 26
    
Valmis- ja lõpetamata toodangu varude jääkide muutus 11,2 1,5 11
Kaubad, toore, materjal ja teenused -428,2 -354,6 27
Tööjõukulud -155,6 -141,6 28
Põhivara kulum ja amortisatsioon -154,5 -135,8 5, 6, 8, 32
Muud tegevuskulud -41,8 -52,2 29
    

ÄRIKASUM 128,7 128,4  
    
Finantstulud 0,4 0,8 30
Finantskulud -25,1 -19,7 30

Neto finantstulud (-kulud) -24,7 -18,9 5, 30

    
Kasum (kahjum) kapitaliosaluse meetodil investeeringutelt 
sidusettevõtjatesse

6,6 2,7 5, 9, 32

    

KASUM ENNE TULUMAKSUSTAMIST 110,6 112,2 5
    
Tulumaksukulu -4,4 -11,4 31
    

ARUANDEAASTA KASUM 106,2 100,8  
    
sh emaettevõtja omaniku osa kasumist 106,0 100,7  
sh mittekontrolliva osaluse osa kasumist/kahjumist 0,2 0,1  
    

Tavapuhaskasum aktsia kohta (eurodes) 0,17 0,16 34
Lahustunud puhaskasum aktsia kohta (eurodes) 0,17 0,16 34

Konsolideeritud kasumiaruanne
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Konsolideeritud koondkasumiaruanne

miljonites eurodes 1. jaanuar - 31. detsember Lisa
2018 2017

ARUANDEAASTA KASUM 106,2 100,8  
    

Muu koondkasum    

Kirjed, mida võib edaspidi ümber klassifitseerida kasumiaruandesse:    
Riskimaandamisinstrumentide ümberhindlus 3,4 16,3 20
Välismaiste tütarettevõtjate ümberarvestusel tekkinud valuutakursivahed 1,0 -3,3 20

Aruandeaasta muu koondkasum 4,4 13,0  

ARUANDEAASTA KOONDKASUM KOKKU 110,6 113,8  
    
sh emaettevõtja omaniku osa kasumist 110,4 113,7  
sh mittekontrolliva osaluse osa kasumist/kahjumist 0,2 0,1  

Lehekülgedel 113-194 esitatud lisad on  
konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande lahutamatu osa.



110

I  Eesti Energia aastaaruanne 2018  I  Eesti Energia konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne  I

miljonites eurodes 31. detsember Lisa

 2018 2017  

VARAD
Põhivara
Materiaalne põhivara 2 955,4 2 474,5 6
Immateriaalne põhivara 61,3 38,7 8
Edasilükkunud tulumaksuvara 0,6 -  
Tuletisinstrumendid 11,5 0,2 12, 14, 15
Investeeringud sidusettevõtjatesse 44,2 35,6 5, 9
Pikaajalised nõuded 1,6 1,3 13

Kokku põhivara 3 074,6 2 550,3  

Käibevara  
Varud 90,5 67,9 11
Immateriaalne käibevara 126,4 97,1 16
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 167,0 125,2 13
Tuletisinstrumendid 39,1 3,3 12, 14, 15
Raha ja raha ekvivalendid 61,5 298,7 12, 15, 17

Kokku käibevara 484,5 592,2  
Kokku varad 3 559,1 3 142,5 5

OMAKAPITAL

Emaettevõtja omanikule kuuluv kapital ja reservid

Aktsiakapital 621,6 621,6 18
Ülekurss 259,8 259,8  
Kohustuslik reservkapital 62,1 62,1 18
Riskimaandamise reserv -8,8 -12,2 20
Realiseerimata kursivahed 9,6 8,6 20
Jaotamata kasum 913,7 823,6 18

Kokku emaettevõtja omanikule  
kuuluv kapital ja reservid

1 858,0 1 763,5  

Mittekontrolliv osalus 1,6 0,4  

Kokku omakapital 1 859,6 1 763,9  

miljonites eurodes 31. detsember Lisa

 2018 2017  

KOHUSTUSED
 Pikaajalised kohustused    

Võlakohustused 966,8 711,2 12, 21

Edasilükkunud  
tulumaksukohustused 

12,9 - 36 

Muud võlad 1,6 1,5 22
Tuletisinstrumendid 2,8 - 12, 14
Tulevaste perioodide tulud 213,0 195,8 23
Eraldised 31,4 32,5 24
Kokku pikaajalised kohustused 1 228,5 941,0  

Lühiajalised kohustused    
Võlakohustused 142,7 169,9 12, 21
Võlad hankijatele ja muud võlad 212,6 177,6 22
Tuletisinstrumendid 20,5 18,2 12, 14
Tulevaste perioodide tulud 0,3 0,3 23
Eraldised 94,9 71,6 24

Kokku lühiajalised kohustused 471,0 437,6  
Kokku kohustused 1 699,5 1 378,6  
Kokku kohustused ja omakapital 3 559,1 3 142,5  

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

Lehekülgedel 113-194 esitatud lisad on  
konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande lahutamatu osa.
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miljonites eurodes 1. jaanuar - 31. detsember Lisa
 2018 2017  

Rahavood äritegevusest    
Äritegevusest saadud raha 208,5 295,4 32
Makstud intressid ja laenukulud -30,9 -26,9   30 
Saadud intressid 0,3 0,3  
Makstud tulumaks -11,6 -  

Kokku rahavood äritegevusest 166,3 268,8  

Rahavood investeerimisest    
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel -169,9 -113,0  
Laekunud liitumis- ja muud tasud 23,3 19,0 23
Laekunud materiaalse põhivara sihtfinantseerimisest 0,2 0,3 23, 26
Laekunud materiaalse põhivara müügist 2,1 2,2 6, 26
Sidusettevõtetelt laekunud dividendid 2,6 1,6  
Sisse makstud sidusettevõtjate aktsiakapitali -3,2 -34,9 35
Tasutud tütarettevõtjate soetamisel (miinus omandatud raha ja raha ekvivalendid) -249,9 - 36
Antud muud laenud - -0,8 35
Antud laenude tagasimaksed - 28,4 35
Laekunud sidusettevõtja osaluse müügist - 18,5 35

Kokku rahavood  investeerimistegevusest -394,8 -78,7  

Rahavood finantseerimisest    
Saadud laenud 270,0 0,2 21
Lunastatud võlakirjad -200,5 - 21 
Tagasi makstud pangalaenud -60,2 -66,3 21
Tagasi makstud muud laenud - -0,6  
Tagasi makstud kapitalirendikohustused -0,5 - 21
Makstud dividendid -15,8 -47,0 19, 31
Tasutud tütarettevõtja vähemusosaluse soetamisel -1,7 -1,0 10

Kokku rahavood  finantseerimistegevusest -8,7 -114,7  

Puhas rahavoog -237,2 75,4  
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi algul 298,7 223,3 12, 15, 17
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi lõpul 61,5 298,7 12, 15, 17

Kokku raha ja raha ekvivalentide muutus -237,2 75,4  

Konsolideeritud rahavoogude aruanne

Lehekülgedel 113-194 esitatud lisad on  
konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande lahutamatu osa.
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miljonites eurodes        Mitte- 
kontrolliv 

osalus
 Kokku  

omakapital  Lisa Aktsiakapital Ülekurss
Kohustuslik 

reservkapital
Muud  

reservid
Jaotamata  

kasum Kokku

Omakapital seisuga 31. detsember 2016 621,6 259,8 62,1 -16,6 770,2 1 697,1 0,9 1 698,0  

Aruandeaasta kasum - - - - 100,7 100,7 0,1 100,8  
Aruandeaasta muu koondkasum - - - 13,0 - 13,0 - 13,0  
Aruandeaasta koondkasum kokku - - - 13,0 100,7 113,7 0,1 113,8  

Makstud dividendid - - - - -47,0 -47,0 - -47,0  
Tütarettevõtja vähemusosaluse omandamine - - - - -0,3 -0,3 -0,6 -0,9 10

Kokku omanike poolt tehtud ning  
omanikele tehtud väljamaksed,  
mis on kajastatud otse omakapitalis

- - - - -47,3 -47,3 -0,6 -47,9  

Omakapital seisuga 31. detsember 2017 621,6 259,8 62,1 -3,6 823,6 1 763,5 0,4 1 763,9  

Aruandeaasta kasum - - - - 106,0 106,0 0,2 106,2  
Aruandeaasta muu koondkasum - - - 4,4 - 4,4 - 4,4  
Aruandeaasta koondkasum kokku - - - 4,4 106,0 110,4 0,2 110,6  

Makstud dividendid     -15,8 -15,8 - -15,8 19, 31

Vähemusosaluse suurenemine seoses  
tütarettevõtte omandamisega

- - - - - - 2,7 2,7 36

Tütarettevõtja vähemusosaluse omandamine - - - - - - -1,7 -1,7 10

Kokku omanike poolt tehtud ning  
omanikele tehtud väljamaksed,  
mis on kajastatud otse omakapitalis

- - - - -15,8 -15,8 1,0 -14,8  

Omakapital seisuga 31. detsember 2018 621,6 259,8 62,1 0,8 913,7 1 858,0 1,6 1 859,6  

Konsolideeritud omakapitali muutuste aruanne 

Aktsiakapitali kohta on täiendav informatsioon toodud lisas 18. 

Lehekülgedel 113-194 esitatud lisad on  
konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande lahutamatu osa.
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1.  Üldine informatsioon

Eesti Energia kontserni 31. detsembril 2018 lõppenud majandus- 
aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne hõlmab 
Eesti Energia ASi (emaettevõtja, õiguslikult vormilt aktsiaselts) ja 
tema tütarettevõtjaid (edaspidi „kontsern”) ning kontserni osalemist 
sidus  ettevõtjates. Eesti Energia on rahvusvaheline energiaette-
võte, kes tegutseb Läänemere piirkonna energiaturul ja globaalsel 
õliturul. Eesti Energia tegeleb nii põlevkivi kaevandamise, elektri, 
soojuse ja õli tootmise, põlevkivitöötlemise oskusteabe ja tehno- 
loogiate arendamise kui ka klientidele teenuste ja toodete pakku-
misega. Ettevõtte eesmärk on väärindada Eesti peamist maavara 
põlevkivi efektiivseimal moel ning vähendada põlevkivi energeetika 
keskkonna jalajälge. Lisaks põlevkivile toodetakse elektrit tuulest, 
veest, segaolmejäätmetest ja biomassist. Väljaspool Eestit tegutseb 
Eesti Energia kaubamärgi Enefit nime all. Kontsernil on finants-
investeeringud sidusettevõtjatesse, mis tegutsevad Jordaanias.

Emaettevõtja registreeritud aadress on
Lelle 22, Tallinn 11318, Eesti Vabariik.
Eesti Energia ASi ainuaktsionär on Eesti Vabariik.
Eesti Energia ASi võlakirjad on noteeritud Londoni Börsil. 

Kontserni konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande on  
juhatus kinnitanud 21. veebruaril 2019. Vastavalt Eesti Vabariigi  
äriseadustikule peab majandusaasta aruande täiendavalt heaks 
kiitma emaettevõtja nõukogu ja kinnitama aktsionäride üldkoosolek.

2.  Kokkuvõte olulisematest arvestuspõhimõtetest

Alljärgnevalt on esitatud kokkuvõte konsolideeritud raamatu-
pidamise aastaaruande koostamisel rakendatud olulisematest 
arvestuspõhimõtetest. Nimetatud arvestuspõhimõtteid on kasu 
tatud järjepidevalt kõikidel aruandeperioodidel, v.a juhtudel, mille 
kohta on eraldi avaldatud info. 

2.1  Arvestuse alused
Kontserni konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne on koos-
tatud kooskõlas rahvusvaheliste finantsaruandluse standarditega 
(IFRS) ja Rahvusvaheliste Finantsaruandlusstandardite Tõlgen-
damise Komitee (IFRIC) tõlgendustega, nagu Euroopa Liit on need 
vastu võtnud. 

Raamatupidamise aastaaruandes esitatud finantsnäitajad tuginevad 
põhiliselt ajaloolisele soetusmaksumusele, välja arvatud õiglases 
väärtuses muutustega läbi kasumiaruande kajastatavad finants-
varad ja -kohustused (sh tuletisinstrumendid). Finantsaruannete 
koostamine kooskõlas rahvusvaheliste finantsaruandluse standar-
ditega nõuab teatud raamatupidamishinnangute kasutamist.  
Samuti nõuab see juhtkonnalt mitmete otsuste tegemist  arvestus- 
põhimõtete rakendamise osas. Need valdkonnad, mis eeldavad 
keerulisemaid hinnanguid ning kus raamatupidamishinnangutel ja 
arvestatud eeldustel on oluline mõju raamatupidamise aastaaruan-
des kajastatud informatsioonile, on avalikustatud eraldi lisas 4.

Konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande lisad 
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 y Omakapitaliinstrumendid tuleb alati kajastada õigla-
ses väärtuses. Samas võib juhtkond teha tagasivõtmatu 
valiku kajastada õiglase väärtuse muutused läbi muu 
koondkasumiaruande, eeldusel, et instrumenti ei hoita 
kauplemiseesmärgil. Kui omakapitaliinstrumenti hoitakse 
kauplemiseesmärgil, tuleb selle õiglase väärtuse muutused 
kajastada kasumiaruandes.

 y Enamus IAS 39 nõudeid finantskohustuste klassifitseerimi-
seks ja mõõtmiseks kanti muutmata kujul üle IFRS 9-sse. 
Peamiseks muudatuseks on see, et finantskohustuste puhul, 
mis on määratud kajastamiseks õiglases väärtuses läbi 
kasumiaruande, peab ettevõte enda krediidiriski muutu-
sest tulenevad õiglase väärtuse muutused kajastama muus 
koondkasumiaruandes.

 y IFRS 9 kehtestab uue mudeli väärtuse languse kahjumite 
kajastamiseks – oodatava krediidikahjumi mudeli. See on  
„kolmetasandiline“ lähenemine, mille aluseks on finants-
varade krediidikvaliteedi muutumine pärast esialgset 
arvelevõtmist. Praktikas tähendavad uued reeglid seda, et 
ettevõtetel tuleb finantsvarade, mille osas ei ole väärtuse  
languse tunnuseid, arvelevõtmisel kajastada koheselt kahjum, 
mis on võrdne 12-kuulise oodatava krediidikahjumiga (nõuded 
ostjatele puhul kogu nende eluea jooksul oodatava krediidi-
kahjumiga). Kui on toimunud oluline krediidiriski suurenemine, 
tuleb väärtuse langust mõõta, kasutades kogu eluea jooksul 
oodatavat krediidikahjumit, mitte 12 kuu jooksul oodatavat 
krediidikahjumit. Mudel sisaldab lihtsustusi rendi- ja ostjatele 
nõuete osas.

2.2  Arvestus- ja avalikustamispõhimõtete muutused 

(a) Uute või muudetud standardite ja tõlgenduste rakendamine
Järgmised uued või muudetud standardid ja tõlgendused muutusid 
Kontsernile kohustuslikuks alates 1. jaanuaril 2018:

 – IFRS 9, „Finantsinstrumendid“: Uue standardi peamised reeglid 
on järgmised: 
 y Finantsvarad tuleb klassifitseerida ühte kolmest mõõtmis- 

kategooriast – varad, mida kajastatakse korrigeeritud 
soetusmaksumuses, varad, mida kajastatakse õiglases väär-
tuses muutustega läbi muu koondkasumiaruande, ja varad, 
mida kajastatakse õiglases väärtuses muutustega läbi 
kasumiaruande.

 y Võlainstrumendi klassifitseerimine sõltub ettevõtte ärimudelist 
 finantsvarade haldamisel ning sellest, kas vara lepingulised 
rahavood sisaldavad ainult põhiosa- ja intressimakseid 
(„APIM“). Kui võlainstrumenti hoitakse sissenõudmise ees-
märgil ja APIM nõue on täidetud, võib instrumenti kajastada 
korrigeeritud soetusmaksumuses. Võlainstrumendid, mis vas-
tavad APIM nõudele ja mida hoitakse portfellis, kus ettevõte 
hoiab varasid nii sissenõudmise kui ka müümise eesmärgil, 
võib kajastada õiglases väärtuses läbi koondkasumiaruande. 
Finantsvarad, mis ei sisalda APIM rahavoogusid, tuleb mõõta 
õiglases väärtuses läbi kasumiaruande (näiteks derivatiivid). 
Varjatud („embedded“) derivatiive ei eraldata enam finantsva-
radest, vaid kaasatakse APIM tingimuse hindamisel.
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 y Riskimaandamisarvestuse nõudeid muudeti, et siduda raamatu- 
pidamisarvestus paremini riskijuhtimisega. Standard pakub 
ettevõtetele arvestuspõhimõtte valikut rakendada kas IFRS 9 
riskimaandamisarvestuse nõudeid või jätkata IAS 39 rakenda-
mist kõikidele riskimaandamisinstrumentidele, kuna standard 
ei käsitle hetkel makro-riskimaandamisarvestust.

 – IFRS 15 „Müügitulu lepingutelt klientidega“: Uue standardi 
põhiprintsiibi kohaselt kajastatakse müügitulu siis, kui kaup või 
teenus antakse kliendile üle, ning müügitulu kajastatakse tehingu- 
hinnas. Koos müüdud kaubad ja teenused, mis on eristatavad, 
tuleb kajastada eraldi ning lepinguhinnast antavad hinnaalan-
dused tuleb reeglina allokeerida eraldi elementidele. Kui saadav 
tasu võib teatud põhjustel muutuda, kajastatakse müügituluna 
miinimumsumma, kui sellega ei kaasne olulist tühistamise/tagasi- 
maksmise riski. Klientidega lepingute saamise tagamiseks tehtud 
kulutused tuleb kapitaliseerida ja amortiseerida selle perioodi 
jooksul, mil leping tekitab tulusid. 

 – IFRS 15 „Müügitulu lepingutelt klientidega“ muudatused: Muu-
datused ei muuda standardi põhiprintsiipe, vaid selgitavad, 
kuidas neid printsiipe tuleks rakendada. Muudatused selgita-
vad, kuidas tuvastada teostamiskohustusi (lubadust kliendile üle 
anda kaupa või osutada teenust) lepingus; kuidas määrata, kas 
ettevõte on müügitehingu põhiosutaja (principal) (kauba või tee-
nuse pakkuja) või agent (vastutav kauba või teenuse pakkumise 
korraldamise eest); ning kuidas määrata, kas müügitulu litsentsi 
andmise eest tuleb kajastada konkreetsel ajahetkel või perioodi 
jooksul. Neile selgitustele lisaks sisaldavad muudatused kaks 

täiendavat lihtsustust eesmärgiga vähendada ettevõtte kulusid 
ja keerukust standardi esmakordsel rakendamisel. 

1. jaanuaril 2018 esmakordselt kehtima hakanud standardite mõju 
on avalikustatud lisas 2.3.

Ülejäänud uutel või muudetud standarditel või tõlgendustel, mis 
hakkasid esmakordselt kehtima 01.01.2018 algaval aruandeaastal, 
ei ole eeldatavasti olulist mõju Kontsernile.

(b) Uued standardid, tõlgendused ja nende muudatused
Välja on antud uusi või muudetud standardeid või tõlgendusi, 
mis muutuvad kontsernile kohustuslikuks alates 1. jaanuarist 
2019 või hilisematel perioodidel ja mida kontsern ei ole rakendanud 
ennetähtaegselt:

 – “Investori ja tema sidus- või ühisettevõtte vahel toimuv varade 
müük või üleandmine”: Muudatused eemaldavad vasturääki- 
vuse IFRS 10 ja IAS 28 nõuetes, mis reguleerivad investori ja 
tema sidus- või ühisettevõtte vahelisi varade müüke või üle-
andmisi. Muudatuse peamine mõju seisneb selles, et kasum või 
kahjum kajastatakse täies ulatuses, kui tehing hõlmab äritege-
vust. Kui tehing hõlmab varasid, mis ei moodusta äritegevust, 
kajastatakse kasum või kahjum osaliselt, isegi kui need varad on 
tütarettevõtte omad ja tehingu käigus antakse üle tütarettevõtte 
aktsiad. Muudatused võivad avaldada mõju kontserni tehingute 
kajastamisele sidusettevõtjatega. 

 – IFRS 16 „Rendilepingud“: Uus standard sätestab rendilepingute 
arvele võtmise, mõõtmise, esituse ja avalikustamise põhimõtted. 
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Kõikide rendilepingute tulemusena saab rendilevõtja õiguse 
kasutada vara alates rendilepingu algusest ning – juhul kui  
rendimakseid tehakse üle perioodi – ka finantseeringu. Sellest 
tulenevalt elimineerib IFRS 16 rendilepingute klassifitseerimise 
kasutus- ja kapitalirentideks nagu seda tegi IAS 17 ning selle 
asemel kehtestab ühe arvestusmudeli rendilevõtjate jaoks.  
Rendilevõtjad peavad (a) arvele võtma varad ja kohustused kõi-
kide üle 12-kuuliste rendilepingute osas, v.a juhul kui renditav 
vara on väikese väärtusega; ning (b) kajastama kasumiaruandes 
kulumit renditavadelt varadelt ja intressikulu rendikohustus-
telt. IFRS 16 põhimõtted rendileandjate jaoks jäävad sisuliselt 
samaks IAS 17 põhimõtetega, ehk et rendileandja jagab jätkuvalt 
oma rendilepingud kasutus- ja kapitalirentideks ning kajastab 
neid rendiliike erinevalt

Kontsern rakendas standardi alates 1. jaanuarist 2019,  
rakendades lihtsustatud ülemineku reegleid ehk võrdlusand-
meid ei muudeta. Rakendamise tulemusel suurenesid bilansis 
Kontserni varad ning kohustused kokku summas 29,9 miljonit 
eurot. 2019. aasta intressikulu suureneb 0,7 miljoni euro võrra, 
kulum suureneb 1,0 miljoni euro võrra ning muud tegevuskulud 
vähenevad 1,5 miljoni euro võrra. 

 – „Olulisuse mõiste“ – IAS 1 ja IAS 8 muudatused: Muudatused sel-
gitavad olulisuse mõistet ning seda, kuidas mõistet rakendada, 
kaasates mõistesse need juhised, mis seni olid kirjas muudes 
standardites. Samuti on täiendatud mõistega kaasnevaid selgi-
tusi. Muudatuste tulemusena on olulisuse mõiste kõikides IFRS 
standardites järjepidev. Info on oluline, kui selle avaldamata 

jätmine, valesti avaldamine või varjamine võib mõistlikult eel-
dades mõjutada otsuseid, mida ettevõtte üldotstarbeliste 
finantsaruannete peamised kasutajad nende aruannete põhjal 
teevad. Muudatus võib avaldada mõju Kontserni poolt avalikus-
tatava informatsiooni ulatusele. 

Ülejäänud uutel või muudetud standarditel või tõlgendustel, mis 
veel ei kehti, ei ole eeldatavasti olulist mõju kontsernile.

2.3  Muutused arvestuspõhimõtetes
Antud lisa selgitab IFRS 9 Finantsinstrumendid ja IFRS 15 Müügi- 
tulu kliendilepingutelt rakendamise mõju Kontserni raamatupida-
mise aastaaruandele.

IFRS 9 Finantsinstrumendid
IFRS 9 asendab IAS 39 käsitlusi, mis puudutavad finantsvarade ja 
-kohustuste arvele võtmist, klassifitseerimist ja mõõtmist, finants- 
instrumentide kajastamise lõpetamist, finantsvarade väärtuse lan-
gust ning hedge accounting’ut.

IFRS 9 Finantsinstrumendid rakendamine alates 1. jaanuarist 
2018 tõi kaasa arvestuspõhimõtete muutusi, kuigi ei põhjustanud 
olulisi korrigeerimisi finantsaruandes. Uued arvestuspõhimõtted on 
toodud lisas 2.4. Vastavalt IFRS 9 ülemineku reeglitele võrdlusand-
meid ei muudetud.

Kontserni juhtkond hindas 1. jaanuaril 2018 (esmase rakendamise 
kuupäeval), millised ärimudelid on asjakohased Kontserni finants-
varadele ning klassifitseeris finantsvarad vastavatesse IFRS 9  
kategooriatesse. Esmase rakendamise kuupäeval, 1. jaanuaril 2018,  
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Kontserni finantsvarad, koos võimalike ümberklassifitseerimistega, 
olid alljärgnevad (ümberklassifitseerimine IFRS 9 rakendamise 
tulemusena ei põhjustanud muutuseid väärtustes):

miljonites eurodes Mõõtmiskategooria Bilansiline väärtus

 
Esialgne  
(IAS 39)

Uus  
(IFRS 9) Esialgne Uus Erinevus

Finantsvarad      
Nõuded ostjate vastu 
ja muud nõuded välja 
arvatud ettemaksed

Korrigeeritud 
soetus- 

maksumus

Korrigeeritud 
soetus- 

maksumus
123,9 123,9 -

Tuletisinstrumendid Õiglane 
väärtus

Õiglane 
väärtus 3,5 3,5 -

Raha ja raha 
ekvivalendid

Korrigeeritud 
soetus- 

maksumus

Korrigeeritud 
soetus- 

maksumus
298,7 298,7 -

Tuletisinstrumentide osas jätkab kontsern IAS39 rakendamist  
kõikidele riskimaandamisinstrumentidele. Arvestuspõhimõtted  
on esitatud lisas 2.4.

Finantsvarade väärtuse langus
Ettevõttel on järgnevad finantsvarade tüübid, mis kuuluvad IFRS 9 
uue oodatava krediidikahjumi mudeli alla:

 – nõuded kaupade müügist ja teenuste osutamisest;
 – antud laenud;
 – pangadeposiidid;
 – raha ja raha ekvivalendid.

Ettevõte pidi üle vaatama väärtuse languse metoodika iga vastava 
varaklassi jaoks. Väärtuse languse metoodika muutuse tulemusel 
ei tekkinud olulisi muutusi allahindluse reservis 1. jaanuari 2018  
seisuga, seega korrigeerimisi jaotamata kasumis ja omakapitalis  
ei tehtud.

Kuigi raha ja raha ekvivalendid kuuluvad samuti IFRS 9 oodatava 
krediidikahjumi mudeli alla, siis tuvastatud väärtuse langus oli  
ebaoluline 1. jaanuari 2018 ja 31. detsembri 2018 seisuga.

IFRS 15 Müügitulu kliendilepingutelt
Kontsern rakendas 1. jaanuarist 2018 standardit IFRS 15 Müügitulu 
kliendilepingutelt, kasutades muudetud tagasiulatuvat rakendus-
viisi, mille tulemusena kajastati standardi rakendamise mõju 
esmarakendamise kuupäeva (st 1. jaanuari 2018) seisuga. Võrdlus-
andmeid 2017. aasta kohta ei ole muudetud ja need on esitatud 
varasemalt kehtinud standardite IAS 18 või IAS 11 ning vastavate 
tõlgenduste järgi. Lisaks ei ole võrdlusandmetele rakendatud  
IFRS 15 avalikustamise nõudeid.

Rakendamise tulemusena ei ole kajastatud korrigeerimisi finants-
aruannetes 1. jaanuari 2018 seisuga.

2.4  Finantsinstrumendid: Arvestuspõhimõtted alates  
1. jaanuarist 2018

Finantsvarad

Klassifitseerimine
Kontsern klassifitseerib finantsvarad järgmistesse 
mõõtmiskategooriatesse:

 y need, mida kajastatakse õiglases väärtuses (kas muutusega 
läbi koondkasumiaruande või muutusega läbi kasumiaruande);

 y need, mida kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. 

Klassifitseerimine sõltub Kontserni ärimudelist finantsvarade  
haldamisel ning rahavoogude lepingulistest tingimustest.

Esialgne (IAS 39) Uus (IFRS 9) Esialgne Uus  Erinevus
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Arvele võtmine ja kajastamise lõpetamine
Tavapärastel turutingimustel toimuvaid finantsvarade oste ja 
müüke kajastatakse tehingupäeval ehk kuupäeval, millal Kontsern 
võtab endale vara ostmise või müümise kohustuse.

Finantsvarade kajastamine lõpetatakse kui õigused finantsvarast 
tulenevatele rahavoogudele lõppevad või antakse üle ja Kontsern 
annab üle sisuliselt kõik riskid ja hüved.

Mõõtmine
Finantsvarad kajastatakse esmasel arvelevõtmisel õiglases  
väärtuses, millele on lisatud tehingukulud, mis on otseselt  
seotud finantsvara omandamisega, välja arvatud finantsvarade 
puhul, mida kajastatakse õiglases väärtuses muutustega läbi  
kasumiaruande. Õiglases väärtuses muutustega läbi kasumi-
aruande kajastavate finantsvarade tehingutasud kajastatakse 
kuluna kasumiaruandes.

Võlainstrumendid
Võlainstrumentide edasine kajastamine sõltub Kontserni äri-
mudelist finantsvarade haldamisel ning finantsvara lepingulistest 
rahavoogudest. Kontserni kõik võlainstrumendid on klassifitseeri-
tud korrigeeritud soetusmaksumuse mõõtmiskategooriasse.

Korrigeeritud soetusmaksumus
Varad, mida hoitakse lepinguliste rahavoogude kogumiseks ning 
mille rahavood on ainult põhiosa ja tasumata põhiosalt arvestatud 
intress, kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Nendest 
varadest saadav intressitulu kajastatakse finantstuludes sise-
mise intressimäära meetodil. Kajastamise lõpetamisel kajastatakse 

saadud kasum või kahjum kasumiaruandes muudes tuludes/kuludes. 
Valuutakursi kasumid ja kahjumid ning krediidikahjumid kajasta-
takse kasumiaruandes eraldi ridadel.

Seisuga 1. jaanuar 2018 ja 31. detsember 2018 olid järgnevad Kont-
serni finantsvarad klassifitseeritud selles kategoorias:

 – nõuded ostjate vastu;
 – antud laenud;
 – pangadeposiidid;
 – raha ja raha ekvivalendid.

Omakapitaliinstrumendid
Kontsernil ei ole investeeringuid omakapitaliinstrumentidesse.

Tuletisinstrumendid
Tuletisinstrumendid kajastatakse õiglases väärtuses. Kõik tuletis-
instrumendid kajastatakse varana juhul kui nende õiglane väärtus 
on positiivne ning kohustusena kui õiglane väärtus on negatiivne. 
Tuletisinstrumendi õiglase väärtuse muutusest tekkivad kasumid 
ja kahjumid kajastatakse aruandeperioodi kasumiaruandes. Kont-
sern rakendab hedge accounting’ut ning on otsustanud jätkata IAS 
39 rakendamist kõikidele riskimaandamisinstrumentidele lähtudes 
IFRS 9 valikuvõimalusest. Hedge accounting’u arvestuspõhimõtted 
on kirjeldatud lisas 2.17.

Väärtuse langus
Kontsern hindab korrigeeritud soetusmaksumuses kajastavate 
võlainstrumentide oodatavat krediidikahjumit tuleviku informat-
siooni baasil. Rakendatav väärtuse languse metoodika sõltub 
sellest, kas krediidirisk on oluliselt suurenenud.
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Eeldatava krediidikahju mõõtmine võtab arvesse: (i) erapooletut 
ja tõenäosusega kaalutud summat, mille määramisel hinnatakse 
mitmeid võimalikke erinevaid tulemusi, (ii) raha ajaväärtust ja (iii) 
aruande perioodi lõpus ilma liigsete kulude või pingutusteta kät-
tesaadavat mõistlikku ja põhjendatud informatsiooni minevikus 
toimunud sündmuste, praeguste tingimuste ja tulevaste majandus-
tingimuste prognooside kohta.

Nõuetele ostjate vastu, kus puudub oluline finantseerimise kom-
ponent, rakendab Kontsern IFRS 9 järgi lubatud lihtsustatud 
lähenemist ning arvestab nõuete allahindlust nõuete pikkuse ooda-
tava krediidikahjumina nõuete esmasel kajastamisel. Kontsern 
kasutab allahindluste maatriksit, kus allahindlus arvutatakse nõue-
tele lähtudes erinevatest aegumiste perioodidest.

Arvestuspõhimõtted kuni 31. detsember 2017 on esitatud lisades 
2.14-2.19.

2.5  Müügitulu kliendilepingutelt: Arvestuspõhimõtted  
alates 1. jaanuarist 2018

Müügitulu on tulu, mis tekib Kontserni tavapärase äritegevuse 
käigus. Müügitulu kajastatakse tehinguhinnas. Tehinguhind on 
kogutasu, mida Kontsernil on õigus saada lubatud kaupade või 
teenuste kliendile üleandmise eest ja millest on maha arvatud 
kolmandate isikute nimel kogutavad summad. Ettevõte kajas-
tab müügitulu siis, kui kontroll kauba või teenuse üle antakse üle 
kliendile.  

Kaupade müük – hulgimüük
Kontsern kaevandab, toodab ja müüb põlevkiviõli ja põlevkivi ava-
tud turul. Müük kajastatakse kui kontroll toodete osas on üle antud, 

see tähendab, et tooted on tarnitud kliendile,  klient saab otsus-
tada toodete turustamise ja hinna üle ning pole täitmata kohustusi, 
mis võiksid mõjutada kliendi poolt toodete aktsepteerimist. Too-
ted on tarnitud, kui need on saadetud kokkulepitud kohta, toodete 
kahjustumise ja hävimisega seotud riskid on üle läinud kliendile 
ning klient on aktsepteerinud tooted vastavalt müügilepingule, 
aktsepteerimise nõue on aegunud või on Kontsernil objektiivset 
tõendusmaterjali selle kohta, et kõik aktsepteerimise nõuded on 
täidetud. 

Müügitehingutes ei ole finantseerimise komponenti, kuna nõuete 
tasumistähtaeg on kuni 90 päeva, mis on kooskõlas tööstusharu 
praktikaga. 

Kontsern kajastab nõude kui kaubad on tarnitud, kuna sellel aja-
hetkel tekib tingimusteta õigus saada tasu, mille maksmine sõltub 
ainult aja möödumisest. 

Kui Kontsern osutab kliendile täiendavaid teenuseid pärast seda, 
kui kontroll kauba üle on kliendile üle läinud, siis on nimetatud 
teenuse osutamine eraldiseisev teostamiskohustus ja müügitulu 
kajastatakse perioodi jooksul kui teenust osutatakse.  

Teenuste müük – elekter, gaas, soojus
Kontsern osutab lepingute alusel elektri, gaasi, ja soojuse müü-
giteenuseid fikseeritud ja muutuva hinnaga. Müügitulu teenuste 
osutamisest kajastatakse perioodil kui teenuseid osutatakse. Fik-
seeritud hinnaga lepingute puhul kajastatakse müügitulu vastavalt 
tegelikult osutatud teenustele aruandeperioodi lõpuks, kuna klient 
saab teenusest kasu samal ajal kui seda osutatakse. Müügitulu lei-
takse tegelike tarnitud ühikute alusel.
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Juhul kui lepingus on muutuv tasu, siis kajastatakse see müügi-
tuluna ainult juhul, kui on väga tõenäoline, et seda hiljem ei 
tühistata.

Liitumistasud
Elektrivõrguga liitumisel tasuvad kliendid liitumistasu, mille suu-
ruse määramise aluseks on võrguga liitumiseks ehitatava vara 
maksumus. Juhatus on jõudnud järeldusele, et liitumistasud ei 
kujuta endast elektri müügi- ja võrguteenuse osutamisest eral-
diseisvat teostamiskohustust ja seega ei kajastata müügitulu 
liitumistasudelt koheselt, vaid teenuse osutamiseks vajalike varade 
eeldatava keskmise kasuliku eluea jooksul, milleks on 32 aastat. 
Klientidelt saadud liitumistasud kajastatakse bilansis pikaajalise 
kohustusena real „Tulevaste perioodide tulud“.

Finantseerimise komponent
Kontsernil puuduvad lepingud, kus periood kliendile lubatud kau-
pade või teenuste üleandmise ja kliendilt makse saamise vahel 
oleks pikem kui üks aasta. Sellest tulenevalt ei korrigeeri Kontsern 
tehinguhinda raha ajaväärtuse mõju osas.

Arvestuspõhimõtted kuni 31. detsember 2017 on esitatud 
lisades 2.29.

2.6  Konsolideerimine

(a) Tütarettevõtjad
Tütarettevõtjad on kõik majandusüksused, mille üle kontsernil on 
kontroll. Kontsern kontrollib majandusüksust, kui ta saab või tal 
on õigused majandusüksuses osalemisest tulenevale muutuvale 

kasumile ja ta saab mõjutada seda kasumi suurust  asutades oma 
mõjuvõimu majandusüksuse üle. 

Tütarettevõtjad konsolideeritakse raamatupidamise aastaaruandes 
alates kontrolli tekkimisest kuni selle lõppemiseni. 

Äriühenduste arvestamisel rakendatakse omandamismeetodit. 
Tütarettevõtja omandamisel üleantud tasu mõõdetakse õiglases 
väärtuses, mis arvutatakse omandaja poolt üleantud varade, oman-
daja kohustiste omandatava endiste omanike ees ja omandaja poolt 
emiteeritud omakapitali osaluste õiglaste väärtuste summana. 
Üleantud tasu hõlmab tingimusliku tasu kokkuleppest tulenevate 
varade ja kohustuste õiglast väärtust. Äriühenduses omandatud 
eristatavad varad, kohustused ja tingimuslikud kohustused kajas- 
tatakse omandamise kuupäeval nende õiglases väärtuses. Mitte - 
kontrolliv osalus omandatavas tütarettevõtjas mõõdetakse iga 
omandamise järel kas õiglases väärtuses või mittekontrolliva  
osaluse proportsionaalses osas omandatava üksuse eristatavast 
netovarast. 

Omandamisega seotud väljaminekud kajastatakse nende tekkimise 
hetkel kuludena. 

Etappidena toimuva äriühenduse puhul hindab kontsern talle 
eelnevalt omandatavas kuulunud omakapitali osaluse omanda-
mise kuupäeva bilansilise maksumuse ümber selle omandamise 
kuupäeva õiglasesse väärtusesse; ümberhindamise tulemusena 
tekkivad kasumid ja kahjumid kajastatakse kasumiaruandes. 
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Kontserni poolt ülekandmisele kuuluvat tingimuslikku tasu mõõde- 
takse omandamise kuupäeval õiglases väärtuses. Hilisemaid 
muutusi tingimusliku tasu õiglases väärtuses, mis on liigitatavad 
varaks või kohustuseks, kajastatakse vastavalt IAS 39-le kas 
kasumiaruandes või muus koondkasumis. Omakapitaliks liigitatud 
tingimuslikku tasu ei mõõdeta ümber ja selle järgnevat arveldamist 
arvestatakse omakapitalis. 

Firmaväärtusena kajastatakse algselt summat, mille võrra ülean-
tud tasu ja  mittekontrollivate osaluste väärtus ületab omandatud 
eristatavate varade ja ülevõetud kohustuste õiglast väärtust. Kui 
see tasu on väiksem kui omandatud tütarettevõtja netovara õiglane 
väärtus, kajastatakse vahe kasumiaruandes. 

Ema- ja tütarettevõtjate finantsnäitajad on kontserni raamatu- 
pidamise aastaaruandes konsolideeritud rida-realt. Konsolideeritud 
aruannete koostamisel on kontsernisisesed tehingud, saldod ja 
realiseerimata kasumid, mis on tekkinud tehingutest kontserni 
ettevõtete vahel, elimineeritud. Samuti on elimineeritud realisee-
rimata kahjumid. Vajadusel on tütarettevõtjate finantsaruannete 
kajastatud summasid muudetud, et viia need kooskõlla kontserni 
arvestuspõhimõtetega. 

Emaettevõtja konsolideerimata aruannetes kajastatakse investee-
ringuid tütarettevõtjatesse soetusmaksumuses, millest on maha 
arvatud võimalikud vara väärtuse langusest tulenevad akumuleeri-
tud allahindlused. 

(b) Muutused tütarettevõtjate osaluses, mille tulemusena kontroll 
ei kao 

Tehinguid mittekontrolliva osalusega, mille tulemusena kontroll 
tütarettevõtja üle ei kao, arvestatakse omakapitali tehingutena – 
see tähendab, kui tehinguid oma omanikeõigusi rakendavate  
omanikega. Erinevus mittekontrollivate osaluste korrigeeriva 
summa ja saadud või saadaoleva tasu õiglase väärtuse vahel  
kajastatakse otse omakapitalis. Mittekontrollivale osalusele  
müükidelt tekkinud kasumid ja kahjumid kajastatakse samuti 
omakapitalis.

(c) Tütarettevõtjate müük 
Kui kontsern kaotab kontrolli tütarettevõtja üle, hinnatakse järele-   
jäänud osalus kontrolli kaotamise hetkel selle õiglasesse väär-
tusesse ning bilansilise maksumuse muutusest tulenev vahe 
kajastatakse kasumiaruandes. See õiglane väärtus on algseks 
bilansiliseks maksumuseks järelejäänud osaluse edaspidisel  
sidusettevõtjana, ühisettevõtjana või finantsvarana kajastamisel. 
Lisaks arvestatakse kõiki muus koondkasumis kajastatud summa-
sid selle tütarettevõtja suhtes samal alusel, nagu siis, kui kontsern 
oleks seotud varad või kohustused otse võõrandanud. See võib 
tähendada, et summad, mis olid eelnevalt kajastatud muus koond-
kasumis, tuleb ümber liigitada kasumiaruandesse.

(d) Sidusettevõtjad 
Sidusettevõtjad on kõik ettevõtjad, mille üle kontsern omab olu-
list mõjuvõimu, kuid mitte kontrolli, ja millega kaasneb reeglina 
20–50% hääleõigustest. Investeeringuid sidusettevõtjatesse 
kajastatakse kapitaliosaluse meetodil ja võetakse algselt arvele 
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nende soetusmaksumuses. Bilansilist maksumust suurendatakse 
või vähendatakse, et kajastada investori osa investeeringuobjekti 
omandamisjärgses kasumis (-kahjumis). Kontserni investeering 
sidusettevõtjatesse sisaldab omandamisel identifitseeritud 
firmaväärtust. 

Kui investori osalust sidusettevõtjas vähendatakse, kuid oluline 
mõju säilib, liigitatakse kasumiaruandesse ümber ainult eelnevalt 
muus koondkasumis kajastatud kasumi või kahjumi proportsio-
naalne summa. 

Kontserni osa sidusettevõtjate omandamisjärgsetes kasumites ja 
kahjumites kajastatakse kasumiaruandes ja kontserni osa oman-
damisjärgsetes muutustes sidusettevõtjate muus koondkasumis 
kajastatakse muus koondkasumis koos vastava investeeringu 
bilansilise maksumuse korrigeerimisega. Kui kontserni osa sidus- 
ettevõtja kahjumites on võrdne või ületab tema osalust sidus- 
ettevõtjas, kaasa arvatud muud tagatiseta nõuded, ei kajasta 
kontsern edasisi kahjumeid, välja arvatud juhul, kui kontsernil on 
seaduslik või faktiline kohustus täita sidusettevõtja kohustusi või  
ta on sooritanud makseid sidusettevõtja nimel.

Kontsern hindab igal bilansipäeval, kas esineb objektiivseid tõen-
deid selle kohta, et sidusettevõtjasse tehtud investeeringu väärtus 
on langenud. Kui selline juhus esineb, arvestab kontsern väärtuse 
languse summa kaetava väärtuse ja bilansilise jääkmaksumuse 
vahena ning kajastab selle kasumiaruande real „Muud kasumid/
kahjumid sidusettevõtjatelt”. 

Kasumeid ja kahjumeid, mis on tekkinud „ülespoole” või „allapoole” 
suunatud tehingutest investori ja sidusettevõtjate vahel kajasta-
takse investori finantsaruannetes ainult selles ulatuses, mis vastab 
mitteseotud investorite osalustele sidusettevõtjates. Realiseeri- 
mata kahjumid elimineeritakse, välja arvatud juhul, kui kahjumi 
põhjuseks on vara väärtuse langus. Vajadusel on sidusettevõtjate 
arvestuspõhimõtteid muudetud, et viia need kooskõlla kontserni 
arvestuspõhimõtetega.

2.7  Segmendiaruandlus
Informatsioon ärisegmentide kohta on avaldatud nii, nagu aru-
andeid koostatakse kontsernisiseselt kõrgeimale äritegevust 
puudutavate otsuste langetajale. Kõrgeim äritegevust puuduta-
vate otsuste langetaja, kes vastutab ärisegmentidele vahendite 
eraldamise ning nende tegevuse tulemuste hindamise eest, on 
emaettevõtja juhatus. 

2.8  Välisvaluuta konverteerimine

(a) Arvestus- ja esitusvaluuta
Iga kontserni ettevõtja finantsaruannetes kajastatavad kirjed 
arvestatakse tema põhilise majanduskeskkonna valuutas, milles 
ettevõtja tegutseb (nn arvestusvaluuta). Konsolideeritud raamatu-
pidamise aastaruanne on koostatud eurodes, mis on emaettevõtja 
arvestusvaluuta ja kontserni esitusvaluuta. Aruanded on ümarda-
tud lähima miljonini, v.a juhul, kui sellele on viidatud teisiti. 

(b) Tehingud ja saldod 
Välisvaluutas toimunud tehingud on ümber arvestatud arves-
tusvaluutasse kasutades tehingupäeval või väärtuse hindamise 
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päeval (kui toimub ümberhindamine) kehtinud Euroopa Keskpanga 
vastava valuuta ametlikku noteeringut. Kui Euroopa Keskpank 
vastavat valuutat ei noteeri, võetakse aluseks valuutat emiteeriva 
riigi keskpanga ametlik noteering euro suhtes. Raha ülekandmise 
ja tehingupäeva kursside erinevuse korral tekkivad kursivahed 
kajastatakse kasumiaruandes. Välisvaluutas fikseeritud mone-
taarsed varad ja kohustused on ümber hinnatud aruandeperioodi 
lõpu seisuga kehtinud Euroopa Keskpanga ametliku noteeringu 
või, kui Euroopa Keskpank vastavat valuutat ei noteeri, valuu-
tat emiteeriva riigi keskpanga ametliku noteeringu alusel euro 
suhtes. Ümberhindamisest tekkinud kasumid ja kahjumid kajasta-
takse kasumiaruandes, välja arvatud efektiivse riskimaandajana 
kajastatavate rahavoo riskimaandamisinstrumentide ümberhin-
damisest tulenevad kasumid ja kahjumid, mida kajastatakse muus 
koondkasumis. Võlakohustuste ning raha ja raha ekvivalentide 
ümberhindamisest tulenevad kasumid ja kahjumid on kajastatud 
kasumiaruandes finantstulude- ja kuludena; muud valuutakursside 
muutustest tulenevad kasumid ja kahjumid aga muude äritulude või 
tegevuskuludena. 

(c) Kontserni kuuluvad ettevõtjad 
Tütarettevõtjate, kelle arvestusvaluuta ei lange kokku esitus-
valuutaga, finantstulemus ja –seisund arvestatakse ümber 
esitusvaluutasse, kasutades järgmisi protseduure: 

 – vara ja kohustuste kirjed hinnatakse ümber aruande perioodi 
lõpu Euroopa Keskpanga kursi alusel; 

 – tulud ja kulud hinnatakse ümber perioodi keskmiste kurssi-
dega (v.a juhul, kui seda keskmist ei saa lugeda tulude ja kulude 
tekkimise päeva kursside kumulatiivse mõju mõistlikuks ümar-

damiseks; sel juhul tulud ja kulud hinnatakse ümber nende 
tekkimise päeva kursiga); ja 

 – kõik selle tulemusena tekkivad ümberhindluse vahed kajasta-
takse muus koondkasumis. 

Välismaise tütarettevõtja omandamisel tekkinud firmaväärtust ning 
õiglase väärtuse korrigeerimisi käsitatakse välismaise tütarette- 
võtja varade ja kohustustena ning hinnatakse ümber aruande- 
perioodi lõpu kursi alusel. Ümberhindluse vahed kajastatakse  
muus koondkasumis. 

Ükski kontserni kuuluvatest tütarettevõtjatest ei tegutse hüper- 
inflatiivses majanduskeskkonnas. 

2.9  Varade ja kohustuste jaotus lühi- ja pikaajalisteks  
Varad ja kohustused on finantsseisundi aruandes jaotatud lühi- ja 
pikaajalisteks. Lühiajalisteks loetakse varad, mis eeldatavasti rea-
liseeritakse järgmisel majandusaastal või kontserni tavapärase 
äritsükli käigus. Lühiajaliste kohustustena on näidatud kohustused, 
mille maksetähtaeg saabub järgmise majandusaasta jooksul või 
mis tõenäoliselt tasutakse järgmisel majandusaastal või kontserni 
tavapärase äritsükli käigus. Kõik ülejäänud varad ja kohustused on 
näidatud pikaajalistena. 

2.10  Materiaalne põhivara 
Materiaalse põhivarana käsitatakse materiaalset vara, mida kasu-
tatakse äritegevuses ning mille eeldatav kasulik tööiga on üle ühe 
aasta. Materiaalset põhivara kajastatakse finantsseisundi aruandes 
jääkväärtuses, mis on saadud vara ajaloolise soetusmaksumuse 
vähendamisel akumuleeritud kulumi ja väärtuse languse võrra. 
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Vara ajalooline soetusmaksumus sisaldab kulutusi, mis on otseselt 
seotud vara omandamisega. Ostetud põhivara soetusmaksumus 
sisaldab lisaks ostuhinnale ka kulutusi transpordile ja paigalda-
misele ning muid soetuse ja kasutuselevõtuga otseselt seotud 
väljaminekuid. Omavalmistatud põhivara soetusmaksumus koosneb 
valmistamisel ja kasutuselevõtul tehtud kulutustest materjalidele, 
teenustele ja tööjõule. 

Kui materiaalne põhivara koosneb oluliselt erineva kasu-
liku tööeaga koostisosadest, võetakse osad arvele iseseisvate 
põhivaraobjektidena. 

Kui materiaalse põhivara objekti valmistamine vältab pikema 
perioodi ning seda finantseeritakse laenu või mõne muu võla-
instrumendiga, kapitaliseeritakse sellega seotud laenukasutuse 
kulutused (intressid) valmistatava objekti soetusmaksumusse. 
Laenukasutuse kulutuste kapitaliseerimist alustatakse hetkest, 
kui on tekkinud laenukasutuse kulutusi ja varaga seotud kulu-
tusi ning vara valmistamist on alustatud. Laenukasutuse kulutuste 
kapitaliseerimine lõpetatakse hetkest, mil vara on valmis või selle 
kasutamine on pikemaks ajaks peatatud. 

Materiaalse põhivara objektile tehtud hilisemad kulutused lisatakse 
vara soetusmaksumusele või võetakse arvele eraldi varana ainult 
juhul, kui on tõenäoline, et kontsern saab tulevikus varaobjektist 
majanduslikku kasu ja varaobjekti soetusmaksumust saab usaldus-
väärselt mõõta. Asendatud komponent või proportsionaalne osa 
asendatud põhivarast kantakse finantsseisundi aruandest maha. 
Jooksva hoolduse ja remondiga seotud kulud kajastatakse kasu-
miaruandes kuludena. 

Maad ei amortiseerita. Muu põhivara kulumit arvestatakse lineaar-
sel meetodil jaotades soetusmaksumuse kuni lõppväärtuseni vara 
hinnangulisele kasulikule elueale järgmiselt:

Hooned 30–40 aastat 
Rajatised, sh  

elektriliinid 12,5–50 aastat 
muud rajatised 10–60 aastat

Masinad ja seadmed, sh  
elektriülekandeseadmed 5–45 aastat
elektrijaamade seadmed  7–32 aastat 
muud masinad ja seadmed  3–30 aastat 

Muu põhivara  3–10 aastat 

Põhivara eeldatavat kasulikku eluiga inventeeritakse aastainven- 
tuuri käigus, hilisemate kulutuste arvelevõtmisel ja oluliste muu-
tuste korral arenguplaanides. Kui vara hinnanguline kasulik eluiga 
erineb oluliselt eelnevalt kehtestatust, kajastatakse see raamatu- 
pidamisliku hinnangu muutusena, muutes vara järelejäänud kasu-
likku eluiga, mille tulemusena muutub järgmistel perioodidel varale 
arvestatav kulum. 

Vara bilansiline maksumus hinnatakse alla tema kaetavale väär-
tusele juhul, kui vara bilansiline maksumus on kõrgem tema 
hinnangulisest kaetavast väärtusest (lisa 2.12). 

Põhivara müügist saadud kasumite ja kahjumite leidmiseks lahuta-
takse müügitulust müüdud varade jääkväärtus. Vastavad kasumid 
ja kahjumid on kajastatud kasumiaruandes kirjel „Muud äritulud” või 
„Muud tegevuskulud”.
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2.11  Immateriaalne vara 
Immateriaalset põhivara kajastatakse finantsseisundi aruandes 
ainult juhul, kui on täidetud järgmised tingimused:

 – varaobjekt on kontserni poolt kontrollitav;
 – on tõenäoline, et kontsern saab objekti kasutamisest  

tulevikus tulu;
 – objekti soetusmaksumus on usaldusväärselt hinnatav.

Immateriaalset põhivara (v.a firmaväärtus) amortiseeritakse kulu-
desse lineaarsel meetodil hinnangulise kasuliku eluea jooksul. 

Immateriaalse põhivara väärtuse langust hinnatakse juhul, kui 
eksisteerib sellele viitavaid asjaolusid, samamoodi materiaalse 
põhivara väärtuse languse hindamisega (v.a firmaväärtus). Määra-
mata tähtajaga immateriaalse põhivara ning kasutusele võtmata 
immateriaalse põhivara kaetavat väärtust kontrollitakse kord aas-
tas, võrreldes nende kaetavat väärtust bilansilise jääkväärtusega.

(a) Firmaväärtus 
Äriühenduses omandatud firmaväärtust ei amortiseerita, selle ase-
mel jagatakse firmaväärtus väärtuse languse kontrollimiseks raha 
teenivatele üksustele ning viiakse iga aruandeperioodi lõpul (või 
tihemini, kui mõni sündmus või asjaolude muutus sellele viitab) läbi 
raha teeniva üksuse väärtuse test. Firmaväärtus jagatakse raha 
teenivatele üksustele, mis eeldatavasti saavad firmaväärtuse 
tekitanud äriühenduse sünergiast kasu. Firmaväärtus jagatakse 
raha teenivale üksusele või üksuste grupile, mis ei või olla suu-
rem kui ärisegment. Firmaväärtus hinnatakse alla tema kaetavale 
väärtusele juhul, kui see on väiksem bilansilisest jääkmaksumusest. 

Firmaväärtuse allahindlust edaspidi ei tühistata. Finantsseisundi 
aruandes kajastatakse firmaväärtust jääkmaksumuses (soetus-
maksumus miinus väärtuse langus) (lisa 2.12). Tütarettevõtja 
müügist saadud kasumi või kahjumi arvestamisel arvestatakse  
firmaväärtuse jääkmaksumus müüdud tütarettevõtja vara  
jääkmaksumuse hulka.

(b) Arendusväljaminekud 
Arendustegevusega seotud kulutused on tekkinud uurimistule-
muste rakendamisel uute toodete ja protsesside väljatöötamiseks. 
Arendustegevusega seotud kulutused kapitaliseeritakse juhul, 
kui on täidetud kõik IAS 38 kriteeriumid. Kapitaliseeritud arendus-
tegevusega seotud kulutused amortiseeritakse perioodi jooksul, 
mil eeldatavasti uued tooted on kasutusel. Uue majandusüksuse 
asutamisega seotud väljaminekuid, uue teadusliku või tehnilise 
informatsiooni kogumise eesmärgil läbiviidud uuringutega seotud 
kulutusi ning koolituskulusid ei kapitaliseerita.

(c) Lepingulised õigused
Äriühenduste käigus omandatud lepingulised õigused kajastatakse 
soetamise hetkel õiglases väärtuses ning pärast algset arvelevõt-
mist soetusmaksumuses, millest on mahaarvatud akumuleeritud 
kulum. Lepingulised õigused amortiseeritakse kuludesse lineaarsel 
meetodil eeldatava lepingulise õiguse kehtivuse perioodi jooksul.

(d) Tarkvara
Arvutitarkvara jooksva hooldusega seotud kulud kajastatakse 
kuludena nende tekkimise hetkel. Immateriaalse varana kajas-
tatakse ostetud arvutitarkvara, mis ei ole seonduva riistvara 
lahutamatu osa. Arenduskulud, mis on otseselt seotud selliste 
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eristatavate tarkvaraobjektide arendamise ja testimisega, mis on 
kontserni poolt kontrollitavad, kajastatakse immateriaalse varana, 
kui on täidetud järgmised tingimused: 

 – tarkvara kasutuskõlblikuks muutmine on tehniliselt võimalik;
 – juhatus kavatseb tarkvara valmis saada ja seda kasutada;
 – tarkvara on võimalik kasutada;
 – on võimalik näidata, kuidas tarkvara loob tõenäolist tulevast 

majanduslikku kasu;
 – tarkvara arendamise lõpetamiseks ja kasutamiseks on olemas 

piisavad tehnilised, rahalised ja muud vahendid;
 – tarkvara arendustegevusega seotud kulutusi saab usaldus- 

väärselt mõõta.

Kapitaliseeritavad arvutitarkvara arenduskulud hõlmavad tööjõu- 
kulusid ning muid arendamisega otseselt seotud kulutusi. Arendus-
kulud, mis ei vasta eeltoodud tingimustele, kajastatakse kuludena. 
Arenduskulusid, mis on algselt kajastatud kuludena, ei kajastata 
hilisemal perioodil varana. Arvutitarkvara kulud amortiseeritakse 
kuludesse lineaarsel meetodil hinnangulise kasuliku eluea jooksul, 
mille pikkus on kuni 15 aastat.

(e) Maakasutusõigused
Immateriaalse varana kajastatakse kontserni kasuks seatud hoo-
nestusõiguste ja servituutide eest tasutud väljamaksed, mis 
vastavad immateriaalse põhivarana kajastamise kriteeriumidele. 
Maakasutusõiguste kulud amortiseeritakse kuludesse lineaarsel 
meetodil lepinguperioodil jooksul, mille pikkus võib olla kuni 
99 aastat.

(f) Kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikud
Kontserni poolt kontrollitavaid kasvuhoonegaaside lubatud heit- 
koguse ühikuid kajastatakse immateriaalse käibevarana. Riigilt 
tasuta saadud kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikuid 
kajastatakse nullmaksumuses. Juurde ostetud kasvuhoonegaaside 
lubatud heitkoguse ühikuid kajastatakse ostuhinnas või ümber-
hindluse meetodil, kui kontsern on soetanud kasvuhoonegaaside 
lubatud heitkoguse ühikud eeldatavast vajadusest rohkem ja need 
kavatsetakse müüa. Kasvuhoonegaaside emissioonikulu eraldis 
moodustatakse kontsernile kuuluvate või kontsernile tasuta eral-
datavate kasvu hoonegaaside ühikute keskmises hinnas (lisa 2.27). 

(g) Maavarade uuringu ja hindamise varad
Maavarade uuringu ja hindamise varadena kajastatakse väl-
jaminekuid, mis on seotud uuringuks õiguse omandamisega, 
topograafiliste, geoloogiliste, geokeemiliste ja geofüüsiliste uurin-
gutega, uurimusliku puurimisega, proovide võtmise ja maavarade 
kaevandamise tehnilise teostatavuse ja majandusliku tasuvuse 
hindamisega. Maavarade uuringu ja hindamise varad võetakse 
algselt arvele soetusmaksumuses. Sõltuvalt varade olemusest 
liigitatakse maavarade uuringu ja hindamise varad kas immate-
riaalseteks või materiaalseteks varadeks. Infrastruktuuri rajatiste 
ehitamise, paigaldamise ja komplekteerimise kulud võetakse arvele 
materiaalse põhivara objektidena, ülejäänud uurimise ja hindamise 
varad kajastatakse immateriaalsete varadena. Pärast algset arvele- 
võtmist kajastatakse maavarade uuringu ja hindamise varasid soe-
tusmaksumuse mudeli alusel. Maavarade uuringu ja hindamise 
varade väärtuse langust hinnatakse (lisa 2.12), kui on ilmnenud üks 
või mitu alljärgnevat asjaolu:  
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 – periood, mil kontsernil on õigus teha uuringuid teatud piirkon-
nas, on lõppenud või lõpeb lähitulevikus ja selle pikendamist ei 
eeldata; 

 – olulisi väljaminekuid maavarade edaspidiseks uuringuks ja hin-
damiseks teatud piirkonnas ei ole eelarvestatud ega planeeritud;

 – maavarade uuringu ja hindamise tulemusena teatud piirkonnas 
ei ole avastatud maavarade majanduslikult tasuvaid koguseid 
ja kontsern on otsustanud lõpetada sellise tegevuse antud 
piirkonnas;

 – on olemas piisavaid andmeid, mis viitavad sellele, et kuigi 
arendustegevus teatud piirkonnas tõenäoliselt jätkub, on vähe-
tõenäoline, et uuringu ja hindamise varade bilansiline maksumus 
kaetakse täielikult eduka arendustegevuse või müügi teel. 

(h) Kaevandamisõigused
Kaevandamisõigusi kajastatakse finantsseisundi aruandes imma-
teriaalse käibevarana või põhivarana sõltuvalt eeldatavast 
realiseerimise perioodist. Riigilt tasuta saadud kaevandamisõigusi 
kajastatakse nullmaksumuses. Kaevandamisõiguste tasu, mida 
makstakse kaevandatud maavara koguse alusel, kajastatakse  
kuludena nende tekkimise hetkel (lisa 2.25).

2.12  Mittefinantsvarade väärtuse langus
Määramata kasuliku elueaga varasid (näiteks firmaväärtust ja 
immateriaalseid varasid, mis ei ole veel kasutamiseks valmis) ei 
amortiseerita, vaid kontrollitakse kord aastas nende väärtuse 
langust. Amortiseeritavate varade ja maa puhul hinnatakse vara 
väärtuse võimalikule langusele viitavate asjaolude esinemist, kui 
teatud sündmused või asjaolude muutused viitavad sellele, et 

bilansiline maksumus ei ole kaetav. Vara väärtuse languse kahjumit 
kajastatakse summas, mille võrra vara bilansiline maksumus üle-
tab tema kaetavat väärtust. Vara kaetav väärtus on kõrgem kahest 
järgnevast näitajast:

 – vara õiglane väärtus, millest on maha lahutatud 
müügikulutused;

 – vara kasutusväärtus.

Kui vara õiglast väärtust, millest on maha lahutatud müügikulutu-
sed, pole võimalik määrata, loetakse vara kaetavaks väärtuseks 
selle kasutusväärtus. Varade kasutusväärtus leitakse varade 
abil tulevikus genereeritavate hinnanguliste raha voogude 
nüüdisväärtusena. 

Varade väärtuse langust hinnatakse juhul, kui sellele viitavad  
võimalikud järgmised asjaolud:

 – sarnaste varade turuväärtus on langenud;
 – üldine majanduskeskkond ja turusituatsioon on halvenenud, 

mistõttu on tõenäoline, et varadest genereeritav tulu väheneb;
 – turu intressimäärad on tõusnud;
 – varade füüsiline seisund on järsult halvenenud;
 – varadest saadavad tulud on väiksemad planeeritust;
 – mõningate tegevusvaldkondade tulemused on oodatust 

halvemad;
 – teatava raha teeniva üksuse tegevus kavatsetakse lõpetada.

Samuti kontrollitakse väärtuse langust, kui kontsern tuvastab teisi 
vara väärtuse langusele viitavaid asjaolusid.
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Varade väärtuse langust võidakse hinnata kas üksiku vara või 
varade grupi (raha teeniva üksuse) kohta. Raha teenivaks üksuseks 
loetakse väikseim eraldi identifitseeritav varade grupp, millest 
genereeritavad rahavood on olulises osas prognoositavad sõltu-
matult ülejäänud varade poolt genereeritavatest rahavoogudest. 
Kahjum väärtuse langusest kajastatakse koheselt kasumiaruandes 
kuluna. 

Iga aruandeperioodi lõpu seisuga hinnatakse, kas esineb asjaolusid, 
mis viitavad sellele, et eelmistel aastatel vara, v.a firmaväärtuse, 
kohta kajastatud kahjumit väärtuse langusest enam ei eksisteeri 
või see on vähenenud. Iga sellise asjaolu esinemise korral hinna-
takse vara kaetavat väärtust uuesti. Vastavalt testi tulemustele 
võidakse allahindlus kas osaliselt või täielikult tühistada. Firma-
väärtuse väärtuse langusest kajastatud kahjumit järgmisel perioodil 
ei tühistata.

2.13  Põhivarade (või müügigruppide) liigitamine müügiks 
hoitavaks

Põhivara või müügigrupp liigitatakse müügiks hoitavaks, kui selle 
bilansiline jääkmaksumus kaetakse peamiselt müügitehinguga, 
mitte jätkuva kasutusega, ja müük on väga tõenäoline. Varasid 
hinnatakse bilansilises jääkmaksumuses või õiglases väärtuses, 
millest on maha arvatud müügikulutused, sõltuvalt sellest, kumb 
on madalam.

2.14  Finantsvarad

2.14.1  Klassifitseerimine
Kontsernile kuuluvad finantsvarad on klassifitseeritud järgmis- 
tesse kategooriatesse: õiglases väärtuses muutustega läbi kasumi- 
aruande kajastatavad finantsvarad ning laenud ja nõuded. Finants-
varade klassifitseerimise aluseks on finantsvarade soetamise 
eesmärk. Finantsvara kategooria määrab juhatus finantsvara 
esmasel kajastamisel.

(a) Õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande  
kajastatavad finantsvarad

Õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande kajastatavad 
finantsvarad on kauplemise eesmärgil hoitavad finantsvarad, mis 
on soetatud edasimüügiks lähitulevikus. Õiglases väärtuses muu-
tustega läbi kasumiaruande kajastatakse ka tuletisinstrumente, v.a 
juhul, kui need on määratletud ja efektiivsed riskimaandamisinstru- 
mendid. Finantsseisundi aruandes kajastatakse kõiki sellesse kate-
gooriasse kuuluvaid varasid käibevaradena.

(b) Laenud ja nõuded
Laenud ja nõuded on fikseeritud või kindlaksmääratavate makse-
tega tuletisinstrumentideks mitteolevad finantsvarad, mis ei ole 
noteeritud aktiivsel turul. Laenusid ja nõudeid kajastatakse käibe- 
varadena, välja arvatud juhul, kui laenu või nõude tähtaeg on aru-
andeperioodi lõpu seisuga üle 12 kuu. Selliseid laenusid ja nõudeid 
kajastatakse põhivaradena. Laenude ja nõuete kategoorias on 
kajastatud järgmised finantsvarad: „Raha ja raha ekvivalendid”, „Üle 
3-kuulise tähtajaga deposiidid pankades”, „Nõuded ostjate vastu ja 
muud nõuded”.
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2.14.2   Kajastamine ja mõõtmine
Tavapärastel turutingimustel toimuvaid finantsvarade oste ja 
müüke kajastatakse või nende kajastamine lõpetatakse, kasuta-
des väärtuspäevapõhist arvestust. Finantsvarad, mida ei kajastata 
õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande, võetakse alg-
selt arvele õiglases väärtuses, millele liidetakse tehingukulud. 
Finantsvarad, mida kajastatakse õiglases väärtuses muutustega 
läbi kasumiaruande, võetakse algselt arvele õiglases väärtuses ja 
omandamisega seotud tehingukulud kajastatakse kasumiaruandes 
kuludena. Kontsern lõpetab finantsvara kajastamise, kui lepingu-
järgsed õigused finantsvarast tulenevatele rahavoogudele lõpevad 
või on üle antud ja üle on läinud ka oluline osa finantsvara oman-
diga seotud riskidest ja hüvedest. Õiglases väärtuses muutustega 
läbi kasumiaruande kajastatavaid finantsvarasid kajastatakse peale 
esmast arvelevõtmist õiglases väärtuses. Laenusid ja nõudeid 
kajastatakse peale esmast arvelevõtmist korrigeeritud soetus- 
maksumuses, kasutades sisemise intressimäära meetodit. 

Kasumeid ja kahjumeid õiglases väärtuses muutustega läbi 
kasumiaruande kajastatavate finantsvarade ümberhindlusest 
kajastatakse kasumiaruande real „Finantstulud või -kulud” nende 
tekkimise perioodil (lisa 30). Intressitulu müügiootel finantsvaradelt 
ning laenudelt ja nõuetelt kajastatakse kasumiaruande finantstu-
lude real (lisa 30). Kontsern ei ole saanud aruandeperioodil ega 
võrreldaval perioodil intressitulu ega dividenditulu õiglases väärtu-
ses muutustega läbi kasumiaruande kajastatavatelt finantsvaradelt. 

Börsil noteeritud finantsvarade õiglase väärtuse aluseks võetakse 
aruandeperioodi lõpul kehtinud pakkumishind. Börsil noteerimata 

finantsvarade õiglase väärtuse leidmiseks kasutatakse erinevaid 
hindamistehnikaid. Sõltuvalt finantsvara liigist võetakse aluseks 
sarnaste finantsvarade noteeritud turuhinnad, vahendajate notee-
ringud või hinnangulised diskonteeritud rahavood. Kontsern 
kasutab mitmeid erinevaid meetodeid ja teeb oletusi, mis põhine-
vad iga aruandeperioodi lõpu turutingimustel. Tuletisinstrumentide 
õiglase väärtuse leidmisel tuginetakse nii palju kui võimalik börsi 
noteeringutele.

2.15  Finantsinstrumentide saldeerimine
Finantsvara ja finantskohustusi saldeeritakse ja esitatakse bilansis 
netosummana ainult siis, kui kontsernil on juriidiliselt rakendatav 
õigus kajastatud summasid saldeerida ja kontsern kavatseb neid 
kas saldeerida netoalusel või realiseerida vara ja tasuda kohus-
tuse samaaegselt. Juriidiliselt rakendatav õigus ei tohi olla sõltuv 
tulevastest sündmustest ning peab olema rakendatav tavalise 
äritegevuse käigus ning ettevõtte või tehingupartneri poolsete 
lepingurikkumiste, maksejõuetuse ning pankroti korral.

2.16  Finantsvarade väärtuse langus
Korrigeeritud soetusmaksumuses kajastatavad finantsvarad Iga 
aruandeperioodi lõpu seisuga hinnatakse, kas esineb finantsvara 
või finantsvarade grupi võimaliku väärtuse langusele viitavaid 
objektiivseid tõendeid. Finantsvara või finantsvarade rühma väär-
tus on langenud ja kahjumid väärtuse langusest tekivad siis ja ainult 
siis, kui väärtuse languse kohta esineb objektiivseid tõendeid, mis 
on tekkinud ühe või mitme sündmuse (kahjumit põhjustav sündmus) 
tagajärjel pärast vara esmast kajastamist ja see kahjumit põhjus-
tav sündmus (või sündmused) mõjutab (mõjutavad) finantsvara või 
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finantsvarade rühma hinnangulisi tulevasi rahavoogusid, mida saab 
usaldusväärselt prognoosida. 

Asjaoludeks, mis viitavad võimalikule väärtuse langusele, võivad 
olla võlgniku või võlgnike grupi olulised finants raskused, kohus-
tuste mittetäitmine või maksejõuetus intressi või põhimaksete osas, 
pankrotistumise tõenäosus või finantsiline ümberorganiseerimine, 
ning kättesaadavatest andmetest järeldatav tulevaste rahavoogude 
oluline vähenemine, nagu muutused võlgnevustes või majanduslike 
tingimuste muutused, mis on seostatavad kohustuste rikkumisega. 

Laenude ja nõuete kategooria puhul on väärtuse languse kahjumiks 
vahe varade bilansilise maksumuse ning hinnanguliste tulevaste 
rahavoogude (v.a tulevased krediidikahjumid, mis ei ole veel tek-
kinud) nüüdisväärtuse vahel, mida on diskonteeritud finantsvara 
algse sisemise intressimääraga. Finantsvara bilansilist maksumust 
vähendatakse ning arvestatud kahjum kajastatakse kasumiaruan-
des. Kui laenul või müügiootel finantsvaral on muutuv intressimäär, 
kasutatakse väärtuse languse arvestamisel diskontomäärana 
lepinguga määratud sisemist intressimäära. Praktilistel kaalutlus-
tel võib kontsern kasutada väärtuse languse määramisel ka õiglast 
väärtust, mis on arvutatud turul jälgitavate hindade alusel.

Kui järgneval perioodil väärtuse languse summa väheneb ja vähe-
nemine on seostatav sündmusega, mis leidis aset peale väärtuse 
languse kajastamist (näiteks võlgniku krediidi reitingu paranemine), 
kajastatakse väärtuse languse tühistamine kasumiaruandes. 

2.17  Tuletisinstrumendid ja riskimaandamine
Tuletisinstrumente kajastatakse esmasel arvelevõtmisel õigla-
ses väärtuses tuletisinstrumendi lepingu sõlmimise kuupäeval ja 
hinnatakse edaspidi ümber nende õiglasele väärtusele. Väärtuse 
muutusest tekkinud kasumi või kahjumi kajastamise meetod sõltub 
sellest, kas tuletisinstrument on määratletud riskimaandamisinst-
rumendina ja kui on, siis maandatava objekti olemusest. Kontsern 
kasutab rahavoo riskimaandamisinstrumente, mille eesmärgiks on 
maandada vedelkütuste ja elektrihinna muutumise riski. 

Tehingu sõlmimisel dokumenteerib kontsern riskimaandamisinstru-
mentide ja maandatavate objektide vahelise suhte, riskimaandamise 
eesmärgid ja erinevate riskimaandamistehingute sooritamise 
strateegia. Samuti dokumenteeritakse ja testitakse nii tehingu 
sõlmimisel kui ka jooksvalt seda, kas riskimaandamistehingu-
tes kasutatavad tuletisinstrumendid on efektiivsed maandatavate 
objektide rahavoogude muutuste tasaarveldamisel. 

Riskimaandamise eesmärgil kasutatavate tuletisinstrumen-
tide õiglased väärtused on esitatud lisas 14. Muus koondkasumis 
kajastatud riskimaandamisreservi liikumised on esitatud lisas 
20. Riskimaandamise tuletisinstrumentide kogu õiglast väärtust 
liigitatakse kas pikaajalise vara või kohustusena, kui maandatava 
objekti järelejäänud realiseerumise periood on pikem kui 12 kuud, 
ja lühiajalise vara või kohustusena, kui maandatava objekti järele-
jäänud realiseerumise periood on lühem kui 12 kuud. Kauplemise 
eesmärgil soetatud tuletisinstrumendid klassifitseeritakse lühiaja-
lise vara või kohustusena.
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(a) Rahavoo riskimaandamine
Rahavoo riskimaandamisena määratletud ja selleks kvalifitseeru-
vate tuletisinstrumentide õiglase väärtuse (optsioonide puhul ainult 
sisemise väärtuse) muutuse efektiivset osa kajastatakse muus 
koondkasumis. Ebaefektiivse osaga seotud kasumit või kahjumit 
kajastatakse koheselt kasumiaruandes saldeeritult muude äritu-
lude või muude tegevuskuludena.

Omakapitalis kajastatud summad klassifitseeritakse ümber kasu-
misse või kahjumisse nendel perioodidel, mil maandatav objekt 
mõjutab kasumit või kahjumit (näiteks, kui leiab aset maandatav 
müük). 

Kui riskimaandamisinstrument aegub või müüakse või kui maanda-
mine ei vasta enam riskimaandamisarvestuse kriteeriumidele, jääb 
omakapitalis sisalduv kumulatiivne kasum või kahjum omakapitali ja 
kajastatakse kasumiaruandes eeldatava tulevikusündmuse lõplikul 
kajastamisel. Kui prognoositava tehingu toimumist enam ei eeldata, 
kajastatakse omakapitalis sisalduv riskimaandamisinstrumendi 
kasum või kahjum kasumiaruandes kohe saldeeritult muu äritulu 
või muu tegevuskuluna.

Riskimaandamisinstrumendid, mis on kombineeritud erinevatest 
tuletisinstrumentidest kajastatakse kuni kõigi komponentide oman-
damiseni õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande.

(b) Õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande  
kajastatavad tuletisinstrumendid 

Tuletisinstrumente, mida ei ole määratletud riskimaandamisinst-
rumendina, kajastatakse õiglases väärtuses läbi kasumi aruande. 

Selliste tuletisinstrumentide õiglase väärtuse muutusest tulenevad 
kasum ja kahjum kajastatakse kasumiaruandes muu äritulu või muu 
tegevuskuluna.

(c) Tuletisinstrumendid oma tarbeks kaupade ostuks 
Tuletisinstrumentide lepinguid, mis on sõlmitud ja mida edaspidi 
kasutatakse alusvaraks olevate kaupade saamiseks kooskõlas 
kontserni eeldatavate ostuvajadustega, kajastatakse analoogselt 
tavapäraste kaupade ostuga. Näiteks futuurlepinguid kasvuhoo-
negaaside lubatud heitkoguse ühikute ostuks, mis on vajalikud 
kontserni elektritootmise eesmärgil, ei kajastata finantsseisundi 
aruandes tuletisinstrumentidena, vaid ostetud kasvuhoonegaaside 
lubatud heitkoguse ühikud kajastatakse futuurlepingute realisee-
rumise hetkel, kui ostetud kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse 
ühikud kantakse kontsernile üle, immateriaalsete varadena. Enne 
realiseerumise tähtaega tehingupartnerile tehtud maksed kajasta-
takse ettemaksetena immateriaalse põhivara eest.

Kui lepingute tingimused lubavad ühel osapoolel seda tasaarvel-
dada rahas või muu finantsinstrumendiga või lepingute sisuks olev 
alusvara on kergesti rahaks vahetatav, hinnatakse lepinguid, et 
teha kindlaks, kas nende suhtes saab rakendada arvestuspõhimõt-
teid, mida rakendatakse oma tarbeks kasutatavatele kaupadele. 
Lepinguid, mis ei vasta oma tarbeks kasutatavate kaupade 
arvestuspõhimõtete rakendamise tingimustele, kajastatakse tuletis- 
instrumentidena nagu eespool kirjeldatud. 
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2.18  Raha ja raha ekvivalendid
Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse arvelduskontosid  
pankades ja raha teel pankadesse ning lühiajalisi kõrge likviidsu-
sega investeeringuid pankades. 

2.19  Nõuded ostjate vastu
Nõuded ostjate vastu on ostjatelt laekumata arved tavapärase  
äritegevuse käigus müüdud kaupade või osutatud teenuste eest.

Nõuded ostjate vastu võetakse algselt arvele nende õiglases väär-
tuses ja kajastatakse seejärel korrigeeritud soetusmaksumuses, 
kasutades sisemise intressimäära meetodit ning arvestades maha 
allahindluse reservi. Nõuete allahindlust kajastatakse, kui esineb 
objektiivseid tõendeid selle kohta, et kõik nõuete summad ei laeku 
vastavalt nõuete esialgsetele lepingutingimustele. Asjaoludeks, 
mis viitavad võimalikule nõuete väärtuse langusele, on võlgniku 
pankrot või olulised finantsraskused ning maksetähtaegadest mit-
tekinnipidamine (makse hilinemine üle 90 päeva maksetähtajast). 
Olulisi nõudeid hinnatakse individuaalselt.  
Ülejäänud nõudeid hinnatakse kogumina, arvestades eelmiste aas-
tate kogemust laekumata jäänud nõuete osas, mida korrigeeritakse 
lähtudes olemasolevatest tingimustest. Ebatõenäoliselt laekuvate 
nõuete summa on vahe nõuete bilansilise väärtuse ja tulevaste 
rahavoogude nüüdisväärtuse vahel ning selle arvutamiseks kasu-
tatakse sisemise intressimäära meetodit. Nõuete bilansilist väärtust 
vähendatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete summa võrra ning 
kahjum allahindlusest kajastatakse kasumiaruandes muude tege-
vuskuludena. Kui nõue loetakse lootusetuks, kantakse nõue ja tema 
allahindlus finantsseisundi aruandest välja. Varem alla hinnatud 

ebatõenäoliste nõuete laekumisel vähendatakse kasumiaruande 
rida „Muud tegevuskulud”.

Nõuded, mille laekumine on ette nähtud kuni ühe aasta jooksul, 
loetakse lühiajalisteks nõueteks. Ülejäänud nõuded ostjate vastu 
kajastatakse pikaajaliste nõuetena. Pikaajalised nõuded ostjate 
vastu kajastatakse tõenäoliselt laekuva nõude nüüdisväärtuses. 
Tõenäoliselt laekuva nõude nominaalväärtuse ja nüüdisväärtuse 
vahet kajastatakse nõude laekumistähtajani jäänud perioodi jooksul 
intressituluna, kasutades sisemise intressimäära meetodit.

2.20  Varud
Varud kajastatakse soetusmaksumuses või neto realiseerimis-
väärtuses, kui see on varude soetusmaksumusest madalam. 
Varude kulusse kandmisel kasutatakse kaalutud keskmise soetus-  
maksumuse meetodit. Lõpetamata ja valmistoodangu soetusmaksu- 
musse lülitatakse tooraine kulud, otsesed tööjõukulud ning muud 
otsesed ja kaudsed kulud (lähtudes tootmisseadmete normaal-
võimsusest). Varude soetusmaksumusse ei lülitata laenukasutuse 
kulutusi. Tooraine ja materjali varude soetusmaksumus koosneb 
ostuhinnast, transpordikuludest ning muudest soetamisega otse-
selt seotud väljaminekutest. 

Neto realiseerimisväärtuseks loetakse eeldatavat müügihinda, mida 
on vähendatud nende varude müügiga seotud kulutuste võrra.

2.21  Aktsiakapital ja kohustuslik reservkapital
Lihtaktsiad kajastatakse omakapitali koosseisus. Eelisaktsiaid ei 
ole emiteeritud. Uute aktsiate emiteerimisega otseselt kaasnevad 
vältimatud lisakulud kajastatakse omakapitalist mahaarvamisena. 
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Üldkoosoleku poolt otsustatud, kuid äriregistris veel registreeri-
mata aktsiad kajastatakse omakapitali real „Registreerimata 
aktsiakapital”. 

Äriseadustiku nõuete kohaselt peab emaettevõtja moodustama 
puhaskasumist kohustusliku reservkapitali, mille miinimumsuurus 
on 1/10 aktsiakapitalist. Iga-aastase kohustusliku eraldise suurus 
on 1/20 aruandeaasta puhaskasumist kuni reservkapitali määra 
täitumiseni. Reservkapitali võib kasutada kahjumite katmiseks, kui 
seda ei ole võimalik katta vabast omakapitalist, samuti aktsiakapi-
tali suurendamiseks.

2.22  Võlad hankijatele
Võlad hankijatele on tavapärase äritegevuse käigus tekkinud 
kohustused tasuda hankijatele ostetud kaupade või teenuste eest. 
Võlad, mille tasumine on ette nähtud kuni ühe aasta jooksul, loe-
takse lühiajalisteks kohustusteks. Ülejäänud võlad hankijatele 
kajastatakse pikaajaliste kohustustena. Võlad hankijatele võetakse 
algselt arvele õiglases väärtuses ning kajastatakse peale esmast 
arvelevõtmist korrigeeritud soetusmaksumuses, kasutades sise-
mise intressimäära meetodit.

2.23  Võlakohustused
Võlakohustused võetakse algselt arvele õiglases väärtu-
ses vähendatuna tehingukulude võrra ning kajastatakse pärast 
esmast arvelevõtmist korrigeeritud soetusmaksumuses. Soe-
tusmaksumuse (millest on maha arvatud tehingukulud) ja 
lunastusmaksumuse vahe kajastatakse kasumiaruandes võla-
kohustuse kehtivuse perioodi jooksul, kasutades sisemise 
intressimäära meetodit. 

Laenulepingute sõlmimisel makstavaid teenustasusid kajastatakse 
laenukasutuse kuludena selles ulatuses, mille osas on tõenäoline, 
et kontsern laenu välja võtab. Sellised teenustasud kajastatakse 
finantsseisundi aruandes tulevaste perioodide kuludena ja kajasta-
takse laenukasutuse kuluna, kui laenu väljavõtmine aset leiab. 

Võlakohustusi kajastatakse lühiajaliste kohustustena, välja arvatud 
juhul, kui kontsernil on tingimusteta õigus lükata kohustuse täitmist 
edasi vähemalt 12 kuu võrra pärast aruandeperioodi lõppu. 

2.24  Laenukasutuse kulutused
Üldotstarbelised ja kindla otstarbega laenukasutuse kulutused, 
mis on otseselt seotud tingimustele vastavate varade soetamise, 
ehitamise ja tootmisega, milleks on vara, mille otstarbekohasesse 
kasutus- või müügivalmidusse viimine võtab olulisel määral aega, 
lisatakse varaobjektide soetusmaksumusse kuni hetkeni, mil varad 
on valmis nende ettenähtud kasutuseks või müügiks.

Kapitaliseeritavate laenukasutuste summat vähendatakse laenatud 
summade ajutisest investeerimisest teenitud tulu võrra. 

Kõik muud laenukasutuse kulutused kajastatakse kasumiaruandes 
kuludena nende tekkimise perioodil. 

Rahavoogude aruandes on kapitaliseeritud laenukasutuse kulutu-
sed kajastatud rea „Makstud intressid ja laenukulud“ koosseisus.
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2.25  Maksustamine

(a) Dividendi tulumaks Eestis
Eestis kehtiva tulumaksuseaduse kohaselt ei maksustata Eestis 
ettevõtja aruandeaasta kasumit. Tulumaksu makstakse dividendi-
delt, erisoodustustelt, kingitustelt, annetustelt, vastuvõtukuludelt, 
ettevõtlusega mitteseotud väljamaksetelt ning siirdehinna korri- 
geerimistelt. Alates 1. jaanuarist 2015 on jaotatud kasumi maksu-
määraks 20/80 väljamakstavalt netosummalt. Teatud tingimustel 
on võimalik saadud dividende jaotada edasi ilma täiendava tulu-
maksukuluta. Dividendide väljamaksmisega kaasnevat ettevõtte 
tulumaksu kajastatakse kohustusena ja kasumiaruandes tulu-
maksukuluna samal perioodil, kui dividendid välja kuulutatakse, 
sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud  

või millal need tegelikult välja makstakse. Tulumaksu tasumise 
kohustus tekib dividendide väljamaksele järgneva kuu 10. kuupäeval. 

Maksustamissüsteemi omapärast lähtuvalt ei teki Eestis registree 
ritud ettevõtetel erinevusi vara maksuarvestuslike ja bilansiliste  
jääkväärtuste vahel ning sellest tulenevalt ka edasilükkunud tulu- 
maksunõudeid ega -kohustusi. Finantsseisundi aruandes ei kajas-
tata tingimuslikku tulumaksukohustust, mis tekiks jaotamata 
kasumist dividendide väljamaksmisel. Maksimaalne tulumaksu-
kohustus, mis kaasneks jaotamata kasumi dividendidena välja  - 
maksmisel, on esitatud aastaaruande lisades.

Maksuliik Maksumäär

Sotsiaalmaks 33% töötajatele tehtud väljamaksetelt ja erisoodustustelt

Töötuskindlustusmakse 0,8% töötajatele tehtud väljamaksetelt

Erisoodustuste tulumaks 20/80 töötajatele tehtud erisoodustustelt

Saastetasud Saasteainete tonnimäärade alusel saasteainete viimise eest atmosfääri, veekogudesse, põhjavette ja pinnasesse  
ning jäätmete keskkonda paigutamise eest

Põlevkivi kaevandamisõiguse tasu 0,275-2,21 eurot kaevandatud põlevkivi tonni kohta (2017. aastal 0,275-2,21 eurot kaevandatud põlevkivi tonni kohta)

Vee erikasutusõiguse tasu 1,64–173,50 eurot/1000 m3 veekogust või põhjaveekihist võetud vee kohta  
(2017. aastal 1,62–171,78 eurot/1000 m3 veekogust või põhjaveekihist võetud vee kohta)

Maamaks 0,1–2,5% maa maksustamishinnast aastas

Raskeveokimaks 3,50–232,60 eurot/kvartalis veoauto kohta

Elektrienergia aktsiisimaks 4,47 eurot/MWh elektrienergia kohta

Maagaasi aktsiisimaks 50,65 eurot/1000 m3 maagaasi kohta (2017. aastal 40,52 eurot/1000 m3 maagaasi kohta)

Põlevkivikütteõli aktsiisimaks 57 eurot/1000 kg põlevkivikütteõli kohta

Põlevkivi aktsiisimaks 0,93 eurot gigadžauli kohta

Ettevõtja tulumaks ettevõtlusega mitteseotud kuludelt 20/80 jaotatavalt kasumilt

(b) Muud maksuliigid Eestis 
Kontserni kulusid mõjutavad järgmised maksuliigid:
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(d) Edasilükkunud tulumaks
Välismaal asuvates tütarettevõtjates kajastatakse edasilükkunud 
tulumaksu ajutistelt erinevustelt varade ja kohustuste maksusta-
misbaasi ja nende bilansiliste maksumuste vahel konsolideeritud 
aruannetes. Edasilükkunud tulumaksuvara ja -kohustuse kajasta-
misel kasutatakse bilansilise kohustuse meetodit. Edasilükkunud 
tulumaksukohustusi ei kajastata juhul, kui need tekivad firmaväär-
tuse esmasel arvelevõtmisel; samuti ei kajastata edasilükkunud 
tulumaksu, kui see tekib vara ja kohustuse esmasel arvelevõtmi-
sel sellise tehingu puhul, mis ei ole äriühendus ja mis ei mõjuta 
tehingu toimumise ajal ei raamatupidamislikku kasumit ega ka 
maksustatavat kasumit. Edasilükkunud tulumaksusumma leidmi-
sel kasutatakse maksumäärasid, mis on jõustunud või reaalselt 
seadusega sätestatud bilansipäeva seisuga ja mida eeldatavasti 
rakendatakse arvestuse aluseks oleva edasilükkunud tulumaksu 
vara realiseerimisel või tulumaksukohustuse tasumisel. 

Edasilükkunud tulumaksu varasid kajastatakse kõigilt tütar- ja  
sidusettevõtjatesse tehtud investeeringutega seotud mahaarvata-
vatelt ajutistelt erinevustelt ainult sellises ulatuses, mille osas on 
tõenäoline, et ajutine erinevus tühistub tulevikus ja on küllaldaselt 
maksustatavat kasumit, mille vastu ajutist erinevust on võimalik 
kasutada. 

2.26  Hüvitised töötajatele 

Töötajate lühiajalised hüvitised
Töötajate lühiajalised hüvitised hõlmavad palka ja sotsiaalmakse, 
töölepingu ajutise peatumisega seotud hüvitisi (puhkusetasud või 
muud seesugused tasud), kui eeldatakse, et töölepingu ajutine 
peatumine leiab aset 12 kuu jooksul pärast selle perioodi lõppu, mil 
töötaja tööd tegi, ning muid hüvitisi, mis tuleb välja maksta 12 kuu 
jooksul pärast selle perioodi lõppu, mil töötaja tööd tegi. 

Läti Residendist juriidiliste isikute tulu maksustatakse maksumääraga 20/80 jaotatavalt kasumilt (2017. aastal 15% aastapõhiselt kasumilt)

Leedu Residendist juriidiliste isikute tulu maksustatakse maksumääraga 15%

Saksamaa Residendist juriidiliste isikute tulu maksustatakse maksumääraga 30-33% (kombineeritud äriühingu tulumaks, ettevõtlustulumaks ja solidaarsusmaks)  
(2017. aastal 28,425%)

USA Residendist juriidiliste isikute tulu maksustatakse maksumääraga 21% (2017. aastal 35%) 

Jordaania Residendist juriidiliste isikute tulu maksustatakse maksumääraga 24%.  
Vastavalt Jordaania Kuningriigiga sõlmitud lepingutele on Jordan Oil Shale Energy täielikult vabastatud tulumaksust.

Holland Residendist juriidiliste isikute tulu maksustatakse maksumääraga 25%

Poola Residendist juriidiliste isikute tulu maksustatakse maksumääraga 19%

Soome Residendist juriidiliste isikute tulu maksustatakse maksumääraga 20%

Rootsi Residendist juriidiliste isikute tulu maksustatakse maksumääraga 22%

(c) Tulumaksumäärad välisriikides, kus toimub kontserni tegevus
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Kui aruandeperioodi jooksul on töötaja osutanud teenuseid, mille 
vastutasuks on põhjust eeldada hüvitise maksmist, moodustab 
kontsern prognoositava hüvitise summa ulatuses kohustuse  
(viitvõla), millest arvatakse maha kõik juba tasutud summad.

Töösuhte lõpetamise hüvitised 
Töösuhte lõpetamise hüvitised on hüvitised, mida makstakse, kui 
kontsern otsustab lõpetada töösuhte töötajaga enne tavapärast 
pensionilejäämise kuupäeva või kui töötaja otsustab töölt lahkuda 
vabatahtlikult, saades vastutasuks nimetatud hüvitised. Kont-
sern kajastab töösuhte lõpetamise hüvitisi varaseimal järgmisel 
kuupäeval: (a) kui kontsern ei saa enam tagasi võtta nende hüvi-
tiste pakkumist ja (b) kui kontsern kajastab restruktureerimise 
kulusid, mis on IAS 37 reguleerimisalas ja mis hõlmab töösuhte 
lõpetamise hüvitiste maksmist. Kui töötajatele on tehtud pakku-
mine, et soodustada vabatahtlikku töölt lahkumist, kajastatakse 
töösuhte lõpetamise hüvitised vastavalt pakkumise vastu võtnud 
töötajate arvule. Hüvitised,mis makstakse välja hiljem kui 12 kuud 
pärast aruandeperioodi lõppu, diskonteeritakse nüüdisväärtusesse. 
Restruktureerimiste käigus toimuvate koondamiste puhul moodus-
tatakse koondamiseraldised (lisa 2.27).

Muud hüvitised töötajatele 
Kollektiivlepingutest ja muudest lepingutest tulenevate endiste  
töötajate hüvitiste ning tervisekahjustuste hüvitiste katteks on  
moodustatud eraldised (lisa 2.27).

2.27  Eraldised
Eraldisi kajastatakse juhul, kui kontsernil on minevikus aset leidnud 
sündmustest tulenev seaduslik või faktiline kohustus, kohustuse 
realiseerumine nõuab ressurssidest loobumist ja summa suurust 
on võimalik usaldusväärselt mõõta. Eraldisi kajastatakse kohustuse 
täitmiseks vajalike kulutuste nüüdis väärtuses, kasutades intressi- 
määra, mis kajastab turu hinnanguid raha hetkeväärtusele ja kohus- 
tusele iseloomulikele riskidele. Eraldiste suurenemist seoses rea-
liseerumistähtaja lähenemisega kajastatakse kasumiaruandes 
intressikuluna. 

Eraldiste kajastamisel lähtutakse juhtkonna hinnangust, kasutades 
vajadusel ekspertide abi. Eraldisi ei moodustata tulevikus aset leid-
vate tegevuskahjumite katteks. 

Mitmete sarnaste kohustuste olemasolu korral määratakse 
kohustuste täitmiseks vajalike väljaminekute tõenäosus kindlaks, 
vaadeldes kohustuste klassi kui üht tervikut. Kuigi iga üksiku objekti 
puhul võib ressursside vähenemise tõenäosus olla väike, võib 
kohustuste klassi osas tervikuna ressursside teatav vähenemine 
osutuda tõenäoliseks. Sellisel juhul eraldis kajastatakse (kui teised 
kajastamiskriteeriumid on täidetud). 

Eraldised vaadatakse üle iga aruandeperioodi lõpul ja korri-
geeritakse lähtudes selle hetke parimast hinnangust. Eraldiste 
moodustamisega seotud kulu kajastatakse kasumiaruandes 
äri kuludes või põhivara soetusmaksumuses, kui eraldise moo-
dustamine on seotud demonteerimise, ümberpaigutamise või 
taastamis- või muu kohustusega, mis on tekkinud varaobjekti soe-
tamise või varaobjekti teatud perioodi jooksul kasutamise tagajärjel. 
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Eraldisi kasutatakse ainult nende kulutuste katmiseks, mille jaoks 
need olid moodustatud. 

Kui eeldatakse, et teine osapool hüvitab mõned või kõik eraldise 
täitmiseks vajalikud kulutused, kajastatakse hüvitis juhul ja ainult 
juhul, kui hüvitise saamine pärast kohustuse täitmist kontserni 
poolt on praktiliselt kindel. Hüvitist käsitatakse eraldi varana.  
Hüvitisena kajastatud summa ei tohi ületada eraldise summat.

(a) Kollektiivlepingust tulenevate kohustuste ja tervisekahjustuste 
hüvitamise eraldised

Kui kontsernil on tekkinud kohustus maksta oma endistele töötaja-
tele töösuhtejärgseid hüvitisi, moodustatakse nimetatud kulutuste 
katmiseks vastav eraldis. Eraldiste hindamisel võetakse arvesse 
võetud kohustustes seatud tingimused ning eeldatav väljamakseid 
saavate isikute arv. 

Tervisekahjustuste hüvitamise eraldised moodustatakse kohtuot-
suste alusel väljamõistetud hüvitiste maksmiseks, võttes aluseks 
eeldatava väljamakse perioodi.

 (b) Keskkonnakaitselised eraldised
Keskkonnakaitselised eraldised moodustatakse enne aruande-
perioodi lõppu toimunud keskkonnakahjustuste suhtes juhul, kui 
nende kahjustuste likvideerimise nõue tuleneb seadusest või kui 
kontserni senine keskkonnaalane tegevuspraktika on näidanud, et 
kontsernil on faktiline kohustus kahjustused vabatahtlikult likvi-
deerida. Eraldiste määramiseks on kasutatud ekspertide hinnanguid 
ning keskkonnakaitseliste tööde teostamisel saadud kogemusi.

(c) Mäetööde lõpetamise eraldised
Mäetööde lõpetamise eraldised moodustatakse kaevanduste ja 
karjääride sulgemisega seotud kulutuste katmiseks, kui kulutuste 
tegemise nõue tuleneb seadusest. Eraldiste määramiseks on kasu-
tatud ekspertide hinnanguid ning mäetööde lõpetamisega seotud 
tööde teostamisel saadud kogemusi.

(d) Koondamiseraldised
Koondamiseraldised on moodustatud töötajate koondamisega 
seotud kulutuste katteks, kui kontsern on avalikustanud restruk-
tureerimiskava, milles on kirjeldatud kavaga kaasnevaid kulutusi, 
mõjutatud äritegevust või äritegevuse osa, peamisi ümberstruktu-
reerimisest mõjutatud asukohti, oma töölepingu lõpetamise eest 
hüvitist saavate töötajate asukohti, funktsioone ja hinnangulist 
arvu, plaani rakendamise ajakava, ning on tekitanud asjaomastes 
isikutes õigustatud ootuse, et kontsern teostab ümberstruktureeri-
mise, olles kas alustanud kõnealuse kava elluviimist või teavitanud 
asjaomaseid isikuid kava põhipunktidest.

(e) Varade demonteerimise kulude eraldised
Varade demontaažikulude eraldised moodustatakse varade tule-
vase demonteerimisega seotud hinnanguliste kulutuste katteks,  
kui varade demonteerimise kohustus tuleneb seadusest või kui 
kontserni senine tegevuspraktika on näidanud, et kontsernil on  
faktiline kohustus kulutused teha. Varade demontaažikulude  
nüüdisväärtus kajastatakse põhivara soetusmaksumuses.

(f) Kasvuhoonegaaside emissiooni eraldised
Kasvuhoonegaaside emissiooni eraldis moodustatakse kasvuhoo-
negaaside emissiooniga seotud seadusest tulenevate kohustuste 
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katmiseks kontsernile kuuluvate või kontsernile tasuta eraldata-
vate kasvuhoonegaaside ühikute keskmises hinnas. Kui kontsern 
loovutab kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikud riigile 
emiteeritud kasvuhoonegaaside katteks, vähendatakse võrdses 
koguses ja summas eraldist ja immateriaalset käibevara (lisa 2.11).

(g) Eraldis kahjulike lepingute suhtes
Eraldis kahjulike lepingute suhtes moodustatakse, kui kontsern 
on sõlminud lepingu, mille täitmisega kaasnevad kulutused ületa-
vad lepingust saadavat majanduslikku kasu. Eraldis moodustatakse 
summas, mis on väiksem kahest järgnevast: lepingu täitmisega 
kaasnev kahjum (lepingust tulenevad tulud miinus lepingu täit-
misega kaasnevad kulud) või lepingu katkestamisega kaasnev 
leppetrahv.

(h) Lepingust tulenevate kohustuste eraldis
Lepingust tulenevate kohustuste eraldis moodustatakse selliste 
lepingust tulenevate kohustuste katmiseks, mille realiseerumise 
aeg või suurus ei ole kindlad.

2.28  Tingimuslikud kohustused
Võimalikud kohustused, mille realiseerumine on vähetõenäoline 
või millega kaasnevate kulutuste suurust ei ole võimalik piisava 
usaldusväärsusega hinnata, kuid mis teatud tingimustel võivad 
tulevikus muutuda kohustusteks, on avalikustatud raamatupida-
mise aastaaruande lisades tingimuslike kohustustena.

2.29  Tulude arvestus
Tulu mõõdetakse tavapärase äritegevuse käigus kaupade müügi 
ja teenuste osutamise eest saadud või saadava tasu õiglases 
väärtuses. Tulu arvestatakse ilma käibemaksuta ning vähen-
datuna allahindluste võrra pärast kontsernisiseste tehingute 

elimineerimist. Tulu kajastatakse ainult siis, kui tulu suurust on 
võimalik usaldusväärselt mõõta, on tõenäoline, et kontsern saab 
tehingust tulenevat majanduslikku kasu, olulised omandiga seo-
tud riskid ja hüved on läinud üle müüjalt ostjale ning on täidetud 
alltoodud täiendavad kriteeriumid. Tulu suurust loetakse usaldus-
väärselt mõõdetavaks ainult siis, kui kõik tehinguga seotud asjaolud 
on selged.

(a) Elektrienergia ja võrguteenuste müügi arvestus
Müügitulu kajastamise aluseks on klientide arvestite näidud. Klien-
did teatavad näidud tegeliku tarbimise alusel või need võetakse 
kauglugemise teel või prognoositakse tarbimisgraafikute alusel. 
Lisaks võetakse arvesse ka aruandeperioodi lõpu seisuga teata-
mata, hilinemisega teatatud ning hinnanguliselt valesti teatatud 
näidud, mille tulemusena kajastab müügitulu täpsemalt tegelikku 
elektrienergia tarbimist.

(b) Liitumistasude arvestus
Elektrivõrguga liitumisel tasuvad kliendid liitumistasu, mille  
määramise aluseks on võrguga liitumiseks tehtavad kulutused.  
Liitumistasud kajastatakse tuluna liitumise tarvis soetatud varade 
keskmise eluea jooksul. Liitumistasude keskmine amortisatsiooni-
periood on 32 aastat. Tuludesse kandmata liitumistasu kajastatakse 
finantsseisundi aruandes pikaajaliste tulevaste perioodide 
tuludena.

(c) Teenustasu kajastamine valmidusastme meetodil
Lõpetamata ja lõpetatud, kuid tellijatele veel üle andmata teenustelt  
saadud tulu kajastamisel rakendatakse valmidusastme meetodit. 
Nimetatud meetodi kohaselt kajastatakse teenuse osutamisest 
saadav tulu proportsionaalselt ja samades perioodides teenuse 
osutamisega kaasnevate kuludega. Valmidusastme meetodil  
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arvestatud tulu, mille kohta ei ole tellijale arvet väljastatud, 
kajastatakse finantsseisundi aruandes viitlaekumisena. Kui 
aruande perioodi lõpu seisuga ületab tellijale esitatud vahe arvete 
summa projektile tehtud kulutused ja sellele vastava tuluosa, 
kajastatakse tellijatelt enamlaekunud summa viitvõlana.

(d) Intressitulu
Intressitulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline 
ja tulu suurust on võimalik usaldusväärselt hinnata. Intressitulu 
kajastatakse, kasutades vara sisemist intressimäära, välja arva-
tud juhtudel, kui intressi laekumine on ebakindel. Sellistel juhtudel 
arvestatakse intressitulu kassapõhiselt.

(e) Dividenditulu
Dividenditulu kajastatakse, kui kontsernil on tekkinud dividendide 
saamise õigus.

2.30  Sihtfinantseerimine
Tulu sihtfinantseerimisest kajastatakse selle õiglases väärtuses, kui 
eksisteerib piisav kindlus, et kontsern vastab sihtfinantseerimisega 
seotud tingimustele ning sihtfinantseerimine leiab aset. Kulude 
kompenseerimiseks ette nähtud sihtfinantseerimise tulu kajasta-
takse vastavate kulude kajastamise perioodil. 

Varade sihtfinantseerimisi kajastatakse brutomeetodil, mille 
kohaselt võetakse sihtfinantseerimise arvel soetatud vara 
finantsseisundi aruandes arvele tema soetusmaksumuses. Varade 
soetamise toetuseks saadud sihtfinantseerimise summa kajas-
tatakse finantsseisundi aruandes kohustusena kui tulevaste 
perioodide tulu sihtfinantseerimisest. Soetatud vara amortisee-
ritakse kulusse ja sihtfinantseerimise kohustus tulusse soetatud 
vara kasuliku eluea jooksul.

2.31  Rendid
Rendi all mõistetakse kokkulepet, mille kohaselt rendileandja 
annab rentnikule makse või rea maksete eest kokkulepitud aja- 
vahemikuks üle varaobjekti kasutusõiguse. Kapitalirendina  
klassifitseeritakse rent, mille puhul kõik olulised vara omandi- 
õigusega seotud riskid ja hüved on läinud üle rentnikule. Muud  
rendid kajastatakse kasutusrendina.

(a) Kontserni ettevõtja on rentnik
Kasutusrendi maksed (vähendatuna rendileandjalt saadud stiimu-
lite võrra) kajastatakse võrdsetes osades kuluna kasumiaruandes 
rendiperioodi jooksul.

(b) Kontserni ettevõtja on rendileandja
Kasutusrendi tingimustel välja renditud varade suhtes kohalda-
takse materiaalsele põhivarale kehtestatud arvestusprintsiipe. 
Rendiperioodi jooksul saadavad maksed kajastatakse kasumi- 
aruandes tuluna rendiperioodi jooksul.

2.32  Dividendide maksmine
Dividende kajastatakse nende väljakuulutamisel jaotamata kasumi 
vähendamisena ning kohustusena aktsionäri ees. 

2.33  Tehingud seotud osapooltega 
Konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande koostamisel on 
loetud seotud osapoolteks sidusettevõtjad, Eesti Energia ASi nõu-
kogu ja juhatuse liikmed ning teised isikud ja ettevõtjad, kes saavad 
kontrollida või oluliselt mõjutada kontserni finants- ja äriotsuseid. 
Kuna Eesti Energia ASi aktsiad kuuluvad 100% Eesti Vabariigile, 
loetakse kontserni seotud osapoolteks ka riigi kontrolli või olulise 
mõju all olevaid üksusi.
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3.  Finantsriskide juhtimine

3.1  Finantsriskid
 Kontserni tegevusega kaasnevad mitmed finantsriskid: tururisk 
(mis hõlmab valuutariski, rahavoogude ja õiglase väärtuse intres-
simäära riski ja hinnariski), krediidirisk ja likviidsusrisk. Kontserni 
üldine riskijuhtimise programm keskendub finantsturu prognoosi- 
matusele ja üritab minimeerida võimalikke ebasoodsaid mõjusid 
kontserni finantstegevusele. Kontsern kasutab teatud riskiposit-
sioonide maandamiseks tuletisinstrumente. 

Finantsriskide juhtimise eesmärk on finantsriskide maandamine ja 
finantstulemuste volatiilsuse vähendamine. Riskijuhtimise vald-
konda kontsernis juhib juhatuse esimehele ja auditikomiteele alluv 
riskijuhtimise- ja siseauditi teenistus, kes vastutab kontserni riski- 
juhtimissüsteemi väljaarendamise, rakendumise ja töökorras hoid-
mise eest. Kontserni finantsriske juhitakse vastavalt juhatuse 
poolt heaks kiidetud põhimõtetele kontserni tasandil. Kontserni 
likviidsus-, intressi- ja valuutariske juhitakse emaettevõtja 
finantsosakonnas.

3.1.1  Tururiskid

3.1.1.1 Valuutarisk
Valuutarisk on risk, et finantsinstrumentide õiglane väärtus või 
rahavood kõiguvad tulevikus vahetuskursi muutuste tõttu. Valuuta- 
riskivabadeks finantsvaradeks ja -kohustusteks loetakse euros 
nomineeritud finantsvarasid ja -kohustusi. Valuutariskide vältimi-
seks sõlmitakse pikaajalised võlakohustused ning elektri ekspordi 

lepingud eurodes. Mõned üksikud hanke- ja muud lepingud on sõl-
mitud kontserni ettevõtjate arvestusvaluutast erinevas valuutas. 
Valdava osa sellistest tehingutest moodustavad USA dollarites  
sõlmitud tehingud. 

Aruandeperioodi lõpu seisuga olid kontsernil järgmised USA  
dollarites fikseeritud finantsvarad ja -kohustused.

miljonites eurodes 31. DETSEMBER

 2018 2017

Varad   

Raha ja raha ekvivalendid (lisa 17) 2,7 2,7

Tuletisinstrumendid 4,2 1,0

Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded (lisa 35) 8,2 7,1

Kohustused   

Tuletisinstrumendid 1,9 4,2

Võlad hankijatele ja muud võlad 2,3 3,5

Kui USA dollari vahetuskurss euro suhtes oleks seisuga 
31. detsember 2018 olnud 10% (31. detsember 2017: 14%) võrra 
kõrgem või madalam (kõigi muude näitajate samaks jäädes) oleks 
kontserni aruandeperioodi kasum olnud 1,1 mln euro võrra suu-
rem/väiksem (2017: 0,4 mln euro võrra suurem/väiksem) tulenevalt 
raha ja raha ekvivalentide, ostjate nõuete ja muude nõuete ning 
hankijatele võlgnevuse ja muude võlgade saldode ümberhindlusest.

3.1.1.2 Hinnarisk
Hinnarisk on risk, et finantsinstrumentide õiglane väärtus või 
rahavood kõiguvad tulevikus muude kui intressimäärariskist või 
valuutariskist tulenevate turuhindade muutumise tõttu. Hinnariskist 
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on mõjutatud kontserni poolt toodetavate kaupade ja osutatavate 
teenuste müük vabaturutingimustes, tootmiseks vajalike ressursside 
ost ning õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande kajas-
tatavad finantsvarad. 

3.1.1.2.1 Kaupade ja teenuste hinnarisk
Olulisemad kaupade ja teenuste hinnariskid on elektrienergia ja 
vedelkütuste müügi ning kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse 
ühikute ostu ning müügi hinnarisk. Kaupade ja teenuste müügi 
ning kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikute ostu hinna-
riski maandamiseks kasutab kontsern erinevaid tuletisinstrumente. 
Elektrienergia hinna muutumise riski maandamiseks kasutatakse 
forward-lepinguid, mis on sõlmitud kindla koguse elektrienergia 
müügiks igal kauplemistunnil. Elektribörsi Nord Pooli kaudu müü-
dava elektrienergia tulevikutehingute maht sõltub elektrienergia 
turuhinna ja kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikute hinna 
vahest ning planeeritud elektrienergia tootmismahust. 

Vedelkütuste hinna muutumise riski maandamiseks kasutatakse 
swap- ja optsioonitehinguid. Nende tehingutega kohustub kontsern 
või tehingupartner maksma fikseeritud hinna ja turuhinna vahe 
arvestusperioodil. Kontserni riskimaandamise põhimõtete kohaselt 
on riskimaandamistehingute teostamise eesmärgiks kindlustada 
etteantud kasum pärast muutuvkulusid. Alusvara kogus, mille riske 
maandatakse, määratakse iga perioodi kohta eraldi. Hinnariski 
maandamise tehingutele on seatud hinna alampiir, millest alates 
tehinguid võib sooritada. Tehingute sooritamise maht sõltub alus- 
perioodi ajahorisondist ja pakutavast lepinguhinnast.

Kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikute ostmise vaja-
dus tekib, kui CO2 emissioon ületab riigi poolt tasuta eraldatud 
kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikute hulka. Kasvu-
hoonegaaside lubatud heitkoguse ühikute hinna muutuse riski 
maandamiseks kasutab kontsern optsiooni- ja futuurlepinguid  
(lisa 14). Vastavalt kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikute 
riskijuhtimise strateegiale ostetakse puudujääv kogus hajutatult 
kogu aasta jooksul, lähtudes eeldatavast kasvuhoonegaaside 
 lubatud heitkoguse ühikute hinnast ja puudujäägist.

3.1.1.3 Rahavoogude ja õiglase väärtuse intressimäära risk
Intressimäära risk on risk, et finantsinstrumentide õiglane väärtus 
või rahavood kõiguvad tulevikus turu intressimäära muutuste tõttu.

Rahavoogude intressimäära risk tekib kontserni ujuva intressi-
määraga võlakohustustest ning seisneb ohus, et finantskulud 
suurenevad, kui intressimäärad tõusevad.

Intressimäära riski hindamisel kasutatakse tundlikkuse analüüsi. 
Kontserni intressimäära riskide maandamisel järgitakse põhimõtet, 
et fikseeritud intressimääraga võlakohustuste osatähtsus portfellis 
peab olema üle 50%. Kontsern on suures osas lukustanud riski,  
mis tuleneb intressi baasmäära muutustest. Arvestades ka  
sõlmitud intressiswapide mõju oli seisuga 31. detsember 2018 
77,5% kontserni võlakohustustest fikseeritud baasintressimääraga 
ning 22,5%   kontserni võlakohustustest oli ujuva baasintressi-
määraga (31. detsember 2017 oli 100% võlakohustuse puhul 
baasintressimäär lukustatud võlakohustuse tähtajani).
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Sellest tulenevalt ei avalda turuintressimäära muutused olulist 
mõju kontserni võlakohustustele, küll aga võivad mõjutada võla- 
kohustuste õiglast väärtust. Üleöödeposiidid ja tähtajalised depo-
siidid on sõlmitud fikseeritud intressimääraga ning ei tekita 
kontsernile rahavoogude intressimäära riski. Võimalikud muuda-
tused muude intressi kandvate finantsvarade intressimäärades ei 
oleks avaldanud olulist mõju kontserni aruandeaasta kasumile.

3.1.2  Krediidirisk
Krediidirisk on risk, et kontsernile tekib rahaline kaotus, mille on 
põhjustanud finantsinstrumendi teine osapool, kes ei suuda oma 
kohustusi täita. Krediidiriskile on avatud raha pangadeposiitidel, 
positiivse väärtusega tuletisinstrumendid, nõuded ostjate vastu ja 
muud nõuded.

Kontserni vabade vahendite paigutamise põhimõtete kohaselt 
juhindutakse lühiajaliselt vabade rahaliste vahendite paigutamisel 
järgmistest printsiipidest:

 – kapitali säilimine;
 – likviidsuse tagamine õigel ajahetkel äritegevuse vajadusteks;
 – eelnevat kahte eesmärki arvestades optimaalne tootlus.

Lühiajaliselt vabu rahalisi vahendeid on lubatud paigutada järgmis-
tesse kodu- ja välismaistesse finantsinstrumentidesse:

 – rahaturu- ja intressifondid, mille osakuid või aktsiaid on võimalik 
regulaarselt lunastada või müüa;

 – krediidiasutuste hoiused;
 – vabalt kaubeldavad võlakirjad ja muud vabalt kaubeldavad 

võlakohustused.

Nõuded finantsinstrumendi (sh riskimaandamistehingute) emi-
tentidele/tehingu vastaspoolte krediidiriski tasemele ning iga 
vastaspoole maksimaalsed positsioonid kehtestab kontserni  
finantsriskide komitee.

Vabu rahalisi vahendeid on lubatud paigutada üksnes eurodes 
nomineeritud finantsinstrumentidesse. Lisaks on kehtestatud  
nõuded finantsinstrumentide tähtajale ning hajutamisele. 

Klientide tähtajaks tasumata võlaga tegeldakse selleks moodus-
tatud osakondades. Ostjatele esitatud arvete laekumise tähtaja 
ületamise korral kasutatakse automatiseeritud meeldetuletuste 
ja hoiatuste saatmist, millele võib järgneda väljalülitamine elektri-
võrgust. On kehtestatud tingimused, mille korral alustatakse võla 
sissenõudmist kohtu kaudu või antakse võla sissenõudmine üle 
inkassofirmale. Erikokkulepete sõlmimine on selleks moodustatud 
võlakomisjonide pädevuses. 

Maksimaalne krediidiriskile avatud summa aruandeperioodi lõpu 
seisuga oli järgmine:

miljonites eurodes 31. DETSEMBER

 2018 2017

Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded  
(lisad 12 ja 13)*

163,3 123,9

Arvelduskontod ja raha ekvivalentidena kajastatavad 
deposiidid pankades (lisa 12, 15 ja 17)

61,5 298,7

Positiivse väärtusega tuletisinstrumendid  
(lisad 3.3, 12, 14 ja 15)

50,6 3,5

Kokku krediidiriskile avatud summa 275,4 426,1

* Kokku nõuded ostjate vastu ja muud nõuded miinus ettemaksud
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Nõuetest ostjate vastu on maha arvatud nõuete allahindlused. 
Ehkki nõuete laekumist võivad mõjutada majanduslikud tegurid,  
on juhtkond seisukohal, et puudub oluline kahjumi risk, mis ületaks 
juba kajastatud allahindluse summat. Ülejäänud nõuete liigid alla-
hinnatud varasid ei sisalda.

Täiendav info krediidiriski kohta on avalikustatud lisades 13 ja 15.

3.1.3  Likviidsusrisk
Likviidsusrisk on risk, et kontsern ei suuda oma finantskohus-
tusi täita rahavoo puudujäägi tõttu. Likviidsusriski maandatakse 
erinevate finantsinstrumentidega nagu laenud, võlakirjad ja 
kommertspaberid. 

Kontsern jaotab likviidsusriski lühiajaliseks ja pikaajaliseks likviid- 
susriskiks. Lühiajaline likviidsusrisk on risk, et kontserni pangakon-
todel ei ole piisavalt raha jooksvate maksekohustuste täitmiseks. 
Pikaajaline likviidsusrisk on risk, et kontsernil ei ole piisavalt vaba 
raha või muid likviidsuse allikaid, et katta tuleviku likviidsusvajadust 
oma äriplaani elluviimiseks ja kohustuste täitmiseks või et kontsern 
peab seetõttu vabu vahendeid kaasama kiirustades ja mitte- 
optimaalsetel tingimustel. Lühiajalist likviidsusriski maandatakse 
sellega, et kontsern hoiab teatavat vaba raha puhvrit pangakonto-
del tagamaks piisavate vahendite olemasolu ka juhul, kui rahavoo 

prognoosist esineb kõrvalekaldeid. Pikaajalist likviidsusriski maan-
datakse sellega, et kontsern prognoosib regulaarselt vähemalt 
järgneva 12 kuu likviidsusvajadust (sh võetakse arvesse rahavaja-
dus investeeringuteks, laenu tagasimakseteks ja dividendideks ning 
positiivsena äritegevusest teenitav rahavoog) ja hoiab piisavat  
likviidsuspuhvrit likviidsusvajaduse teenindamiseks vabade 
rahaliste vahendite, väljavõtmata investeerimislaenude ja likviidsus- 
laenu limiitide näol. Likviidsusriski juhitakse kontserni tasandil ema-
ettevõtja finantsosakonnas. 

Seisuga 31. detsember 2018 oli kontsernil vabu rahalisi vahendeid 
mahus 61,5 mln eurot (31. detsember 2017: 298,7 mln eurot). Lisaks 
oli majandusaasta lõpu seisuga väljavõtmata laenusid 481,5 mln 
euro ulatuses (31. detsember 2017: 150,0 mln eurot) (lisa 21). 

Alljärgnevas likviidsusanalüüsis on esitatud kontserni lühi- ja  
pikaajaliste kohustuste (sh netomaksega tuletisinstrumentide)  
jaotus kohustuste realiseerumistähtaegade lõikes. Kõik tabelis  
esitatud summad on lepingute alusel tasumisele kuuluvad  
diskonteerimata rahavood. Aruandeperioodi lõpust 12 kuu  
jooksul tasumisele kuuluvate kohustuste summa, v.a võla- 
kohustused, on võrdne nende bilansilise väärtusega.
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Kohustuste jaotus maksetähtaegade järgi seisuga 31. detsember 2018 (miljonites eurodes):

miljonites eurodes Kuni 1 aasta 1–5 aastat Üle 5 aasta Diskonteerimata  
rahavood kokku

Bilansiline väärtus

Võlakohustused (lisad 3.2, 12 ja 21)* 159,2 989,5 90,5 1 239,2 1 109,5

Tuletisinstrumendid (lisad 3.3, 12 ja 14) 20,5 2,8 - 23,3 23,3

Võlad hankijatele ja muud võlad (lisad 12 ja 22) 119,3 1,6 - 120,9 120,9

Maksuvõlad ja võlad töövõtjatele (lisa 22) 65,3 - - 65,3 65,3

Kokku 364,3 993,9 90,5 1 448,7 1 319,0

* Intressikulud on prognoositud seisuga 31. detsember 2018 kehtinud intressimäärade alusel

Kohustuste jaotus maksetähtaegade järgi seisuga 31. detsember 2017 (miljonites eurodes):

miljonites eurodes Kuni 1 aasta 1–5 aastat Üle 5 aasta Diskonteerimata  
rahavood kokku

Bilansiline väärtus

Võlakohustused (lisad 3.2, 12 ja 21)*                      195,6              272,3              568,4           1 036,3              881,1   

Tuletisinstrumendid (lisad 3.3, 12 ja 14)                        18,2                    -                     -                 18,2                18,2   

Võlad hankijatele ja muud võlad (lisad 12 ja 22)                      114,0                  1,5                    -               115,5              115,5   

Maksuvõlad ja võlad töövõtjatele (lisa 22)                        62,5                    -                     -                 62,5                62,5   

Kokku 390,3            273,8              568,4           1 232,5           1 077,3   

* Intressikulud on prognoositud seisuga 31. detsember 2017 kehtinud intressimäärade alusel

Informatsioon väljamakstavate dividendide kohta, mis kuulutatakse 
välja ja kuuluvad maksmisele pärast aruandeperioodi lõppu, on 
avalikustatud lisas 19.
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3.2  Kapitali juhtimine 
Eesti Energia ASi kõik aktsiad kuuluvad riigile. Otsused dividendide 
jaotamise, aktsiakapitali suurendamise või vähendamise kohta teeb 
Eesti Vabariik (Rahandusministeeriumi kaudu). Igal majandusaastal 
määratakse Eesti Vabariigi Valitsuse korraldusega Eesti Energia 
ASi poolt riigieelarvesse makstav dividendisumma (lisad 18 ja 19).

Kontsern järgib finantspoliitikat, mille kohaselt ei tohi netovõlg 
pikaajaliselt ületada EBITDA-d rohkem kui 3,5 korda (2017. aastal 
3,5 korda) ning omakapitali suhe varadesse peab olema üle 50%. 
Kontserni netovõla ja EBITDA suhtarvu tase ületas 2018.aasta lõpu 
seisuga finantspoliitikas ette nähtud 3,5 pikaajalist tastet. Eesti  
Energia strateegias on ette nähtud sammud finantspoliitika  
eesmärgiga vastavusse viimiseks. Seisuga 31. detsember 2018 ja 
31. detsember 2017 oli kontserni netovõla suhe EBITDA-sse ning 
omakapitali suhe  varadesse järgmine (miljonites eurodes):

miljonites eurodes 31. DETSEMBER

 2018 2017

Võlakohustused (lisad 3.1, 12 ja 21) 1 109,5 881,1

Miinus: raha ja raha ekvivalendid (lisad 3.1, 12, ja 17) -61,5 -298,7

Netovõlg 1 048,0 582,4

Omakapital kokku 1 859,6 1 763,9

EBITDA* 283,2 264,2

Varad 3 559,1 3 142,5

Netovõlg/EBITDA 3,7 2,2

Omakapital/varad 52% 56%

Kapital kokku (netovõlg + omakapital kokku) 2 907,6 2 346,3

Netovõla ja kapitali suhe 36% 25%

* EBITDA kasum enne finants-, sidusettevõtte kapitaliosaluse-, maksu-, ning põhivara kulumi-  
ja väärtuse languse kulusid 

3.3  Õiglane väärtus
Kontserni hinnangul ei erine finantsseisundi aruandes korri-
geeritud soetusmaksumuses kajastatavate finantsvarade ja 
kohustuste õiglased väärtused oluliselt seisuga 31. detsember 
2018 ja 31. detsember 2017 kontserni konsolideeritud finants-
seisundi aruandes kajastatavatest jääkväärtustest, v.a võlakirjad 
(õiglane väärtus arvestatud õiglase väärtuse hierarhia tasemele 
1 liigitatavate sisenditega, lisa 21). Ostjate vastu suunatud lühi-
ajaliste nõuete ja tasumata arvete ning laenunõuete jääkväärtus, 
millest on maha arvatud allahindlused, võrdub hinnanguliselt 
nende õiglase väärtusega. Avalikustamise eesmärgil leitakse 
finantskohustuste õiglane väärtus tulevaste lepinguliste rahavoo-
gude diskonteerimisel turu intressimääraga, mis on kättesaadav 
kontserni sarnastele finantsinstrumentidele.

Alljärgnevates tabelites on toodud õiglases väärtuses kajastatavate 
finantsinstrumentide analüüs väärtuse hindamise meetodi järgi.  
Erinevaid tasemeid defineeritakse järgmiselt:

 – identsete varade või kohustiste (korrigeerimata) noteeritud  
hinnad aktiivsetel turgudel (tase 1);

 – muud sisendid kui 1. tasemele liigitatavad noteeritud hinnad, mis 
on vara või kohustise puhul kas otseselt või kaudselt jälgitavad 
(tase 2);

 – vara või kohustise puhul mittejälgitavad sisendid (tase 3).
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Alljärgnevas tabelis on toodud kontserni varad ja kohustused, mida 
kajastatakse õiglases väärtuses vastavalt õiglase väärtuse hierar-
hia tasemetele seisuga 31. detsember 2018 ja 31. detsember 2017:

miljonites eurodes 31. DETSEMBER 2018

Tase 1 Tase 2 Tase 3 Kokku

Varad     

Kauplemisderivatiivid (lisad 12, 14 ja 15) 0,6 42,3 - 42,9

Rahavoogude riskimaandamisinstrumendid 
(lisad 12, 14 ja 15)

0,6 7,1 - 7,7

Kokku finantsvarad (lisad 3.1, 12, 14 ja 15) 1,2 49,4 - 50,6

Kohustused     

Kauplemisderivatiivid (lisad 12, 14 ja 15) - 18,3 - 18,3

Rahavoogude riskimaandamisinstrumendid 
(lisad 12, 14 ja 15)

- 1,2 - 1,2

Intressi Swap (lisad 12, 14 ja 15) - 3,8 - 3,8

Kokku finantskohustused (lisad 3.1, 12 ja 14 ) - 23,3 - 23,3 

miljonites eurodes 31. DETSEMBER 2017

Tase 1 Tase 2 Tase 3 Kokku

Varad     

Kauplemisderivatiivid (lisad 12, 14 ja 15) 0,6 2,1 - 2,7

Rahavoogude riskimaandamisinstrumendid 
(lisad 12, 14 ja 15)

0,8 - - 0,8

Kokku finantsvarad (lisad 3.1, 12, 14 ja 15) 1,4 2,1 - 3,5

Kohustused     

Kauplemisderivatiivid (lisad 12, 14 ja 15) - 1,3 - 1,3

Rahavoogude riskimaandamisinstrumendid 
(lisad 12, 14 ja 15)

- 16,9 - 16,9

Kokku finantskohustused (lisad 3.1, 12 ja 14 ) - 18,2 - 18,2

(a) Finantsinstrumendid tasemel 1
Aktiivsetel turgudel kaubeldavate finantsinstrumentide õiglase 
väärtuse aluseks on noteeritud turuhinnad aruandeperioodi lõpu 
seisuga. Turgu peetakse aktiivseks, kui noteeritud hinnad on lihtsalt 
ja regulaarselt kättesaadavad börsilt, vahendajalt, maaklerilt, töös-
tusharu grupilt, hindamisteenistuselt või regulatiivselt organilt ja 
need kujutavad tegelike ja regulaarselt aset leidvate turutingi- 
mustel toimuvate tehingute hindasid. Kontserni finantsvarade 
noteeritud turuhinnaks on nende hetke pakkumishind. 

Tasemele 1 on klassifitseeritud kontserni Nasdaq OMX-is kliiritavad 
elektri tuletistehingud. 

(b) Finantsinstrumendid tasemel 2
Aktiivsel turul mittekaubeldavate finantsinstrumentide õiglane 
väärtus määratakse hindamistehnikate abil. Hindamistehnika-
tes kasutatakse nii palju kui võimalik jälgitavaid turuandmeid, kui 
need on kättesaadavad, ja toetutakse nii vähe kui võimalik kont-
serni enda hinnangutele. Instrument liigitatakse tasemel 2, kui 
kõik olulised sisendandmed, mis on vajalikud õiglase väärtuse 
määramiseks, on jälgitavad. Kui üks või mitu olulist sisendit ei 
baseeru jälgitavatel turuandmetel, liigitatakse instrument tasemele 
3. Kauplemisderivatiivide ja rahavoogude riskimaandamisinstru-
mentide väärtuse leidmisel kasutatakse Nasdaq OMX, ICE, Platt’s 
European Marcetscani ning Nymexi noteeringuid. 

 – Forward-, swap- ja futuurlepingute õiglane väärtus on leitud 
bilansipäeva forwardhindade alusel, mille alusel arvutatud väär-
tus on diskonteeritud tagasi nüüdisväärtusesse.

4. Olulised raamatupidamishinnangud, järg
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3.4  Finantsvarade ja –kohustuste tasaarveldus

(a) Finantsvarad
Alljärgnevate finantsvarade osas on rakendatud tasaarveldust:

(c) Finantsinstrumendid tasemel 3
Kõik 3. taseme finantsinstrumendid on optsioonid. Aruandeaasta 
lõpu seisuga kontsernis optisoone kasutusel ei olnud.

miljonites eurodes  31. DETSEMBER 2018  

Finantsvarade 
brutosumma

Finantsseisundi aruandes  
tasaarveldatud finantskohustuste 

brutosumma 

Finantsseisundi aruandes kajastatud 
finantsvarade netosumma  

(lisa 3.1, 3.3, 12, 14 ja 15)

Bilansis saldeerimata 
summad

Netosumma

Tuletisinstrumendid 57,3 -6,7 50,6 -5,7 44,9

miljonites eurodes  31. DETSEMBER 2018  

Finantsvarade 
brutosumma

Finantsseisundi aruandes tasaarvelda-
tud finantskohustuste brutosumma 

Finantsseisundi aruandes kajastatud 
finantsvarade netosumma  

(lisa 3.1, 3.3, 12, 14 ja 15)

Bilansis saldeerimata 
summad

Netosumma

Tuletisinstrumendid 30,0 -6,7 23,3 -5,7  17,6 

miljonites eurodes  31. DETSEMBER 2017  

Finantsvarade 
brutosumma

Finantsseisundi aruandes  
tasaarveldatud finantskohustuste 

brutosumma 

Finantsseisundi aruandes kajastatud 
finantsvarade netosumma  

(lisa 3.1, 3.3, 12, 14 ja 15)

Bilansis saldeerimata 
summad

Netosumma

Tuletisinstrumendid 5,0 -1,5 3,5 -1,0 2,5

miljonites eurodes  31. DETSEMBER 2017  

Finantsvarade 
brutosumma

Finantsseisundi aruandes tasaarvelda-
tud finantskohustuste brutosumma 

Finantsseisundi aruandes kajastatud 
finantsvarade netosumma  

(lisa 3.1, 3.3, 12, 14 ja 15)

Bilansis saldeerimata 
summad

Netosumma

Tuletisinstrumendid 19,7 -1,5 18,2 -1,0 17,2

Lepingud kontserni ja tehingupartnerite vahel lubavad reeglina tasaarvestust konkreetse üksiktehingu lõikes kui vastastikud nõuded on 
samas valuutas. Mõningates lepingutes on lubatud tasaarveldust teha kahe või enama tehingu lõikes.

(b) Finantskohustused
Alljärgnevate finantskohustuste osas on rakendatud tasaarveldust:
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väärtuse testimisel rakendatakse mitmeid juhtkonna hinnan- 
guid varade kasutamisest ning müügist tulenevate ning varade  
hoolduseks ja remondiks vajalike rahavoogude, inflatsiooni- ja kasvu- 
määrade ning toetuste saamise tõenäosuse kohta. Hinnangute  
andmisel võetakse aluseks prognoosid üldise majanduskeskkonna, 
elektrienergia tarbimise ja müügihinna kohta, varade õiglase väär-
tuse määramisel kasutatakse ka eksperthinnanguid. Kui olukord 
tulevikus muutub, võib see põhjustada täiendavate allahindluste 
tegemist või varem tehtud allahindluste osalist või täielikku tühis-
tamist. Võrguteenuse osutamiseks kasutatava põhivara kaetavat 
väärtust mõjutab Konkurentsiamet, kes määrab nendelt varadelt 
teenitava tulu põhjendatud tootluse määra. Kui võrguteenuse osu-
tamisega seotud tulud, kulud ja investeeringud jäävad ettenähtud 
piiridesse, tagab müügist saadav tulu nende varade põhjendatud 
tootlikkuse. Informatsioon aruandeperioodil arvestatud varade 
väärtuse languste kohta on avalikustatud lisades 6 ja 8.

(c) Eraldiste moodustamine ja ümberhindamine
Seisuga 31. detsember 2018 oli kontsernis moodustatud kesk-
konnakaitselisi, mäetööde lõpetamise, varade demonteerimise, 
töötajate ja lepingutega seotud eraldisi kokku 38,7 mln euro 
eest (31. detsember 2017: 39,0 mln euro eest) (lisa 24). Nimeta-
tud kohustuste realiseerumise aeg ja/või summa ei ole kindlad. 
Eraldiste nüüdisväärtuse määramisel on kasutatud mitmeid juht-
konna hinnanguid ja eeldusi kulutuste suuruse, inflatsioonimäära, 
väljamaksete perioodi ning aja kohta. Tegelikud kohustused või-
vad osutuda siiski suuremateks või väiksemateks sõltuvalt 
muudatustest õigusnormides, arengust keskkonnareostuse likvi- 
deerimiseks vajalikus tehnoloogias ning kolmandate osapoolte 
finantseerimisest. 

4.  Olulised raamatupidamishinnangud

Raamatupidamishinnangud ja rakendatud eeldused
Aruannete koostamisel on kasutatud mitmeid raamatupidamishin-
nanguid ja eeldusi, mis mõjutavad aruandes kajastatud varasid ja 
kohustusi ning lisades avalikustatud bilansiväliseid varasid ja tingi-
muslikke kohustusi. Kuigi nimetatud hinnangud on tehtud juhtkonna 
parima teadmise kohaselt, ei pruugi need kokku langeda hilisema 
tegeliku tulemusega. Muudatusi juhtkonna hinnangutes kajasta-
takse muudatuse toimumise perioodi kasumiaruandes.

Alljärgnevad hinnangud omavad suurimat mõju käesolevas raamatu- 
pidamise aastaaruandes kajastatud finantsinformatsioonile.

(a) Materiaalse põhivara kasuliku eluea hindamine
Materiaalse põhivara kasuliku eluea määramisel lähtutakse juht-
konna hinnangust vara tegeliku kasutamise perioodi kohta. Senine 
kogemus on näidanud, et varade tegelik kasutusaeg on mõnikord 
osutunud mõnevõrra pikemaks kui varade hinnanguline eluiga. 
Seisuga 31. detsember 2018 oli kontsernil materiaalset põhivara 
jääkmaksumuses 2 955,4 mln eurot (31. detsember 2017 
2 474,5 mln eurot), aruandeperioodi amortisatsioonikulu oli  
151,9 mln eurot (2017: 132,4 mln eurot) (lisa 6). Kui amortisatsiooni- 
määrad muutuksid 10% võrra, muutuks aastane amortisatsiooni-
kulu 15,2 mln euro võrra (2017: 13,2 mln euro võrra).

(b) Materiaalse ja immateriaalse põhivara kaetava väärtuse  
hindamine

Kontsernis on vastavalt vajadusele läbi viidud materiaalse ja 
immateriaalse põhivara kaetava väärtuse teste. Põhivara kaetava 
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4. Olulised raamatupidamishinnangud, järg

Auvere elektrijaama üleandmise hilinemise eest leppetrahvi 
kuni elektrijaama lõpliku üleandmiseni. Varasemate kokkulepete 
alusel oli GE kohustatud lõpetama Auvere elektrijaama ehituse 
ning elektrijaama Eesti Energiale üle andma 2015. aasta novembris. 
Jaama üleandmine oli lükkunud edasi, kuna elektrijaam ei vastanud 
täielikult heitmete piirnormidele. 31. juulil 2018. aastal võeti Auvere 
Elektrijaam ehitajalt vastu. (lisad 5 ja 26).

5.  Segmendiaruandlus 

Juhatus kasutab kontserni majandustulemuste hindamiseks ja juh-
timisotsuste tegemiseks tootepõhist raporteerimist. Kontsern on 
määranud põhitooted ja -teenused ehk väärtustloovad üksused, 
mis toodavad kontserniväliseid tulusid ja kasumit, ning on üles ehi-
tanud metoodika, mille alusel jaotatakse tulud ja kulud ning varad 
toodetele.

Kontsernis on eristatud kolm peamist toodet ja teenust, mida esita-
takse eraldi avalikustatavate segmentidena, ja mitmed väiksemad 
tooted ja teenused, mis on esitatud koos kui “Muud segmendid”:

1. elektrienergia (nii taastuvatest kui ka mittetaastuvatest allikatest 
elektrienergia tootmine ja müük ning energiakaubandus);

2. võrguteenused (võrguteenuste müük reguleeritud turul ja Elektri- 
levi lisateenuste müük);

3. vedelkütused (vedelkütuste tootmine ja müük);
4. muud segmendid (sh soojuse tootmine ja müük, energeetika-

seadmete ehitus ja sellega seotud teenused, vanametalli müük, 
kaevandustoodete müük, gaasienergia müük, muud tooted ja 
teenused).

(d) Tingimuslikud varad ja kohustused
Tingimuslike varade ja kohustuste hindamisel kasutab juhtkond 
eelnevat kogemust, üldist informatsiooni majandus- ja sotsiaal-
keskkonna kohta ning tuleviku sündmuste eeldusi ja tingimusi, mis 
põhinevad parimatel teadmistel olukorrast. Täiendav info on aval-
datud lisas 33.

(e) Riskimaandamisinstrumentide efektiivsuse hindamine
Kontsernil on olulises mahus tehtud tulevikutehinguid elektri-
energia ja vedelkütuste hinna muutumise riski maandamiseks, 
mille suhtes rakendatakse riskimaandamisarvestust, mis tähen-
dab, et efektiivsete riskimaandamisinstrumentide õiglase väärtuse 
muutusest tulenevat kasumit ja kahjumit kajastatakse muus 
koondkasumis. Riskimaandamise efektiivsuse hindamine tugineb 
juhtkonna hinnangutele eeldatavate tulevikus aset leidvate elektri- 
energia ja vedelkütuste müügitehingute ning muude tingimuste 
osas. Kui riskimaandamisinstrumendid peaksid osutuma ebaefek-
tiivseteks, tuleks kogu kasum/kahjum õiglase väärtuse muutusest 
kajastada kasumiaruandes. Seisuga 31. detsember 2018 oli riski-
maandamise reservi summa -8,8 mln eurot (31. detsember 2017: 
-12,2 mln eurot) (lisa 20). 

(f) Saadud leppetrahvi raamatupidamislik kajastamine
2018. aasta kasumiaruandes real “Muud äritulud” kajastati leppe- 
trahvi kokku 6,1 mln eurot (2017: 30,9 mln eurot). General Elect-
ric (GE) (sh Alstom Estonia AS, GE Power Sp.z o.o ja Alstom 
Power Systems) ja Enefit Energiatootmine AS (Eesti Energia AS 
100% tütarettevõtja) sõlmisid 2016. aastal kokkuleppe, mille koha-
selt kohustus GE kompenseerima Enefit Energiatootmise AS-le 
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5. Segmendiaruandlus, järg

Kuna segmendid põhinevad kontsernist välja müüdavatel toodetel 
ja teenustel (ja mitte juriidilistel isikutel), puuduvad segmentideva-
helised tehingud, mida oleks vaja elimineerida.

Võrgutasude hinnad kuuluvad elektrituruseaduse kohaselt koos- 
kõlastamisele Konkurentsiameti poolt. Konkurentsiamet on koosta-
tud hindade kooskõlastamise metoodika, mis võtab arvesse kulusid, 
mis on vajalikud õiguslike kohustuste täitmiseks ning tagab põhjen-
datud tulukuse investeeritud kapitalilt. Reeglina loeb Konkurentsi-’ 
amet investeeritud kapitaliks aasta keskmist põhivarade jääkväär-
tust, millele on lisatud 5% välistuludest. Põhjendatud tulukuse 
määraks on ettevõtte kaalutud keskmine kapitali hind (WACC).  
Ülejäänud segmentide müügihinnad ei ole reguleeritud 
õigusaktidega.

Samuti peavad vastavalt kaugkütteseadusele Konkurentsi- 
ametiga kooskõlastama müüdava soojuse piirhinna soojusette- 
võtjad, kes müüvad soojust tarbijatele või võrguettevõjale edasi- 
müügiks tarbijatele või toodavad soojust elektri ja soojuse koos-
tootmise protsessis.

Muud segmendid sisaldavad kõrvaltooteid, mille osakaal üksi-
kult nii kontserni müügitulust kui ka EBITDA-st on ebaoluline. 
Ükski nendest kõrvaltoodetest ei ületa kvantitatiivseid kritee-
riume, mille puhul oleks nõutav nende kohta eraldi informatsiooni 
avalikustamine.

Segmendi tulud hõlmavad ainult tulusid välistelt klientidelt, mis on 
saadud vastavate toodete ja teenuste müügist.

Kõik kontserni ärikulud on jagatud toodetele ja teenustele, mille 
tootmise või osutamisega need on seotud. Kui toode (näiteks 
elektrienergia) on toodetud mitme kontserni äriüksuse poolt 
vertikaal selt integreeritud väärtusahelas, siis sellega seotud 
kulud hõlmavad kõigi üksuste tootmiskulusid, mis on selle toote 
valmis tamises osalenud (näiteks elektrienergia kulu hõlmab selle 
tootmiseks kasutatud põlevkivi kulu). Kontserni üldkulud on jaota-
tud toodetele ja teenustele proportsionaalselt vastavalt osutatud 
teenustele. 

Juhatus hindab segmentide tulemusi peamiselt EBITDA alusel, aga 
jälgib lisaks ka ärikasumit. Finantstulusid ja -kulusid ning tulumak-
sukulu ei jaotata segmentide vahel.

Kontserni varad on jaotatud segmentidele vastavalt nende kasutu-
seesmärgile. Kohustusi segmentidele ei jaotata, kuna neid juhitakse 
tsentraalselt kontserni finantsosakonna poolt.
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5. Segmendiaruandlus, järg

2017. aastal sisaldas segmendi “Muud” EBITDA Jordaania põlevkivi- 
elektrijaama projekti, 55%-lise APCO osaluse, võõrandamise eest 
teenitud kasumit summas 9,2 mln eurot ning sidusettevõtjatele 
antud laenude ümberhindlust summas 0,2 mln eurot (lisad 13, 26, 
32 ja 35). 2018. aastal erakorralist kasumit ega laenude ümber- 
hindlusi ei olnud. 

Auvere elektrijaama ehitamisega seotud leppetrahv summas 
6,1 mln eurot (2017. aastal 30,9 mln eurot) on kajastatud segmendis 
“Muud”, kuna tegemist on erakorralise tuluga, mis ei ole seotud 
teiste segmentide tavapärase äritegevusega (lisa 4, 26).

Müügitulu
Emaettevõtja juhatusele esitatavates aruannetes on kontserni- 
väliste klientide müügitulu arvestamisel kasutatud samu arvestus- 
põhimõtteid nagu konsolideeritud kasumiaruande koostamisel.

miljonites eurodes 31. DETSEMBER

 2018 2017

Kontserniväliste klientide müügitulu

Elektrienergia 437,1 350,8

Võrguteenused 240,6 247,4

Vedelkütused 113,1 86,1

Muud 84,4 69,6

Kokku 875,3 753,9

EBITDA

miljonites eurodes 31. DETSEMBER

 2018 2017

EBITDA

Elektrienergia 131,2 98,0

Võrguteenused 99,6 107,0

Vedelkütused 43,6 23,9

Muud 8,7 35,3

Kokku 283,2 264,2

Põhivara kulum ja amortisatsioon (lisad 6 ja 8) -154,5 -135,8

Neto finantstulud (-kulud) -24,7 -18,9

Kasum/kahjum 

Investeeringutelt sidusettevõtjatesse (lisa 9) 6,6 2,7

Kasum enne tulumaksustamist 110,6 112,2
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Muud kasumi ja kahjumi avalikustatavad näitajad

Intressitulusid ja -kulusid, tulumaksukulu ja kasumit (kahjumit)  
kapitaliosaluse meetodil investeeringutelt sidusettevõtjatesse  
segmentide vahel ei jaotata ning seda informatsiooni emaettevõtja 
juhatusele ei esitata.

Lisainformatsioon arvestatud põhivara väärtuse languse, põhivara 
kulumi ja amortisatsiooni kohta on avalikustatud lisas 6 ja 8 ning 
eraldiste moodustamise ja ümberhindamise kohta lisas 24.

miljonites eurodes 1. JAANUAR – 31. DETSEMBER 2018 1. JAANUAR – 31. DETSEMBER 2017

 Põhivara kulum ja 
amortisatsioon

Eraldiste moodustamine (-)  
ja ümberhindamine (+)

Põhivara kulum ja 
amortisatsioon

Eraldiste moodustamine (-)  
ja ümberhindamine (+)

Elektrienergia - 71,6 75,3 - 55,3 60,9

Võrguteenused - 45,9 - - 45,2 0,1

Vedelkütused - 18,4 6,6 - 20,8 5,7

Muud - 18,6 1,5 - 14,5 1,7

Kokku (lisad 6, 8 ja 24) - 154,5 83,4 - 135,8 68,2

5. Segmendiaruandlus, järg
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Varad
Emaettevõtja juhatusele esitatavates aruannetes on varade  
summade arvestamisel kasutades samu arvestuspõhimõtteid  
nagu konsolideeritud finantsaruannete koostamisel.

5. Segmendiaruandlus, järg

Kontserni äritegevus toimub valdavalt Eestis, kuid elektrienergiat, 
põlevkiviõli ning mõningaid muid kaupu ja teenuseid müüakse ka 
väljapoole Eestit. 

“Muud” segmendis ei ole ühtegi segmenti, mille osakaal oleks  
rohkem kui 10% kontserni tulemustest. 

miljonites eurodes 1. JAANUAR – 31. DETSEMBER 2018 1. JAANUAR – 31. DETSEMBER 2017

 Kokku varad Investeeringud  
sidusettevõtjatesse 

(lisa 9)

Investeeringud 
põhivarasse  
(lisad 6 ja 8)

Kokku varad Investeeringud  
sidusettevõtjatesse 

(lisa 9)

Investeeringud  
põhivarasse  
(lisad 6 ja 8)

Elektrienergia 1 884,0 5,4 109,5 1 300,2 3,7 39,0

Võrguteenused 1 015,4 - 86,5 1 069,4 - 89,3

Vedelkütused 304,1 0,5 11,7 280,6 0,7 8,8

Muud 355,5 38,4 7,4 492,3 31,2 6,9

Kokku 3 559,1 44,2 215,1 3 142,5 35,6 144,0
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Kogu kontserni kohta esitatav informatsioon 

Kontserniväline müügitulu klientide asukoha järgi

miljonites eurodes 1.JAANUAR- 
31. DETSEMBER

 2018 2017

Eesti 715,8 657,5

Läti 64,0 46,8

Leedu 44,8 29,5

Poola 18,7 -

Singapur 18,5 0,5

Šveits 11,1 4,1

Põhjamaad 2,0 15,2

Muud riigid 0,4 0,3

Kokku kontserniväline müügitulu (lisa 26) 875,3 753,9

Põhivarade jaotus varade asukoha järgi*

miljonites eurodes 31. DETSEMBER

 2018 2017

Eesti 2 693,3 2 477,3

Leedu 253,7 -

Läti 41,3 8,1

USA 25,8 24,6

Muud riigid 2,6 3,2

Kokku põhivarad (lisad 6 ja 8) 3 016,7 2 513,2

* välja arvatud finantsvarad ja investeeringud sidusettevõtjatesse

Kontsernil ei olnud aruandeperioodil ega võrreldaval perioodil 
kliente, kellega sõlmitud tehingutelt teenitav tulu oleks moodusta-
nud 10% või rohkem kontserni tuludest.

5. Segmendiaruandlus, järg
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6.  Materiaalne põhivara

miljonites eurodes Maa Hooned Rajatised Masinad ja seadmed Muud Lõpetamata ehitus ja 
ettemaksed

Kokku

Materiaalne põhivara seisuga 31.12.2016        

Soetusmaksumus 43,0 249,3 989,7 2 061,7 6,2 604,2 3 954,1

Akumuleeritud kulum - -102,4 -408,5 -969,3 -4,6 - -1 484,8

Jääkmaksumus seisuga 31.12.2016 (lisa 4) 43,0 146,9 581,2 1 092,4 1,6 604,2 2 469,3

2017. aastal toimunud liikumised        

Investeeringud põhivara soetusse kokku (lisa 5) 0,2 0,1 0,1 5,4 0,1 133,4 139,3

Arvestatud kulum ja allahindlus (lisad 4, 5 ja 32) - -5,5 -27,1 -99,1 -0,5 -0,2 -132,4

Müüdud põhivara jääkväärtuses - -0,4 -0,3 -0,6 - - -1,3

Valuuta ümberarvestuse kursivahed -0,4 - - - - - -0,4

Ümberklassifitseeritud 0,1 2,1 55,3 74,6 0,1 -132,2 -

Kokku 2017. aastal toimunud liikumised -0,1 -3,7 28,0 -19,7 -0,3 1,0 5,2

Materiaalne põhivara seisuga 31.12.2017        

Soetusmaksumus 42,9 248,4 1 041,5 2 116,9 6,2 605,2 4 061,1

Akumuleeritud kulum - -105,2 -432,3 -1 044,2 -4,9 - -1 586,6

Jääkmaksumus seisuga 31.12.2017 (lisa 4) 42,9 143,2 609,2 1 072,7 1,3 605,2 2 474,5

2018. aastal toimunud liikumised        

Investeeringud põhivara soetusse kokku (lisa 5) 0,1 0,1 0,1 22,0 0,2 168,0 190,5

Arvestatud kulum ja allahindlus (lisad 4, 5 ja 32) - -6,4 -29,6 -115,2 -0,4 -0,3 -151,9

Müüdud põhivara jääkväärtuses -0,2 -0,1 -0,1 -0,5 - - -0,9

Saadudu tütarettevõtja soetamisel (lisa 36) - - - 435,9 - 7,3 443,2

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

Ümberklassifitseeritud - 79,1 115,4 503,0 0,1 -697,7 -0,1

Kokku 2018. aastal toimunud liikumised - 72,7 85,8 845,2 -0,1 -522,7 480,9

Materiaalne põhivara seisuga 31.12.2018        

Soetusmaksumus 42,9 327,4 1 153,8 3 057,0 6,3 82,5 4 669,9

Akumuleeritud kulum - -111,5 -458,8 -1 139,1 -5,1 - -1 714,5

Jääkmaksumus seisuga 31.12.2018 (lisa 4) 42,9 215,9 695,0 1 917,9 1,2 82,5 2 955,4
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Kapitalirendi tingimustel soetatud vara raamatupidamislik jääkväär-
tus oli aastalõpu seisuga 31,3 mln eurot (2017. aastal kapitalirendi 
tingimustel soetatud vara kontsernil puudus).

2018. aastal viidi läbi vara väärtuse testid Auvere elektrijaamale 
ning Eesti ja Balti elektrijaamadele. Auvere elektrijaama käsitle-
takse vara väärtuse testides eraldi tootmisüksusena ning Eesti ja 
Balti elektrijaamasid vaadatakse koos ühe tootmisüksusena. Toot-
misüksuseid käsitletakse eraldi raha genereerivate üksustena, 
kuna Auvere elektrijaam on teistest energiaplokkidest oluliselt 
efektiivsem ning erineva kulubaasiga. Auvere energiaplokk ei ole 
ettevõtte müügistrateegias asendatav teiste tootmisüksustega. 
Seetõttu langetatakse Auvere juhtimisotsused ning remondi- ning 
investeerimisplaane puudutavad otsused eelkõige lähtuvalt turu-
prognoosidest ning sõltumatult teistest tootmisüksustest.

Auvere elektrijaama varade bilansiline jääkväärtus on seisuga  
31. detsember 2018: 551,8 mln eurot (31. detsember 2017: 
528,8 mln eurot). Auvere elektrijaama vara väärtuse testi põhjal ei 
tuvastatud vajadust varade allahindluseks ega varasema allahind-
luse tühistamiseks, kuna leitud kasutusväärtus oli võrreldav varade 
bilansilise jääkväärtusega. Varade kaetava väärtuse leidmisel 
kasutati kasutusväärtust. Prognoositavad rahavood diskonteeriti 
diskontomääraga 9,0% (2017. aasta võrreldav näitaja 9,0%).  
Diskontomäära 1% kasvu mõju varade väärtusele on 59 mln eurot 
(2017. aastal 86 mln eurot).

Auvere elektrijaama varade väärtus on tundlik elektri, kütuse 
(põlevkivi) ja CO2 kvootide hinna muutuse ning paindlike koostöö-
mehhanismide rakendumise, aja, hinna ning mahu suhtes.

Vara väärtuse testis on elektri lähiaastate turuhinna prognoosi-
misel kasutatud nii kolmanda osapoole ekspert-hinnangut kui ka 
forward-hindadele tuginevat prognoosi. Alates 2020. aastast on 
eeldatud järkjärgulist Eesti elektrituru hinnatasemete ühtlustu-
mist ümberkaudsete turgudega. Juhul, kui antud eeldus ei rakendu, 
on selle mõju varade kaetavale väärtusele kuni 463 mln eurot  
(2017. aastal kuni 248 mln eurot). Tulenevalt ettevõtte müügi- 
strateegiast, millest lähtuvalt on soov müüa enam elektrit tipu-
tundidel, on võrreldes Nord Pool Eesti hinnaga saavutatud 
2018. aastal kvartalite lõikes keskmiselt 6-10% turuhinnast kõrgem 
müügihind (2017. aastal 3-5%). Seda strateegiat plaanitakse järg-
mistel aastatel jätkata. Varade väärtuse testi koostamisel on võetud 
arvesse ka järgmiste aastate riskimaandamistehinguid.

Taastuvenergia tulude määra prognoosides on lähtutud võima-
lusest eksportida taastuvenergiat alates 2020. aastast teistesse 
Euroopa riikidesse täiendava tulu teenimise eesmärgil (üleeuroopa-
line taastuvenergia ühikute oksjon riikide vahel, kelle seadusandlus 
seda toetab, lähtudes direktiivist 2009/28/EC, edaspidi “paindlik 
koostöömehhanism”). Sellest tulenevalt on võimalik kuni 50% (kuni 
1 TWh) Auvere elektrijaamas toodetavast elektrist toota biomassist 
ning teenida täiendavaid tulusid paindlike koostöömehhanismide 
abil. Biomassist toodetava elektri täiendavaks tulumääraks on eel-
datud 5 eur/MWh. (2017. aastal 11-16 eur/MWh). Juhul kui antud 
eeldus ei rakendu, oleks selle mõju varade väärtusele kuni 11 mln 
eurot (2017. aastal kuni 40 mln eurot).

CO2 turuhinna prognoosis on lähtutud lähiaastatel forward-hinda-
dest ning alates 2025. aastast on eeldatud 2,0% kasvu (põhineb 
Rahandusministeeriumi tarbijahinnaindeksi pikaajalisel prognoosil 
seisuga 18. mai 2018), (2017. aastal 2,0% kasvumäära alusel). 

6. Materiaalne põhivara, järg
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6. Materiaalne põhivara, järg

Põlevkivi hinna puhul on lähtutud eeldusest, et läbi tootmis- 
protsessi efektiivsuse kasvu on võimalik kütuse hinda hoida  
tulevikus stabiilsena. Juhul kui eeldus põlevkivi hinna osas ei 
rakendu, on selle mõju varade väärtusele 21 mln eurot  
(2017. aastal kuni 27 mln eurot).

Eesti ja Balti Elektrijaamade elektritootmise plokkidega seotud 
varade bilansiline jääkväärtus on seisuga 31. detsember 2018  
jääkväärtuses 194,0 mln eurot (31. detsember 2017: 210,3 mln 
eurot). Eesti ja Balti elektrijaamade vara väärtuse testi tulemusena 
ei tuvastatud vajadust allahindluseks (2017. aastal ei tuvastatud 
vajadust allahindluseks). Varade kaetava väärtuse leidmiseks 
kasutati kasutusväärtust. Prognoositavad rahavood diskonteeriti 
diskontomääraga 9,0% (2017 võrreldav näitaja 9,0%). Diskonto-
määra 1% kasvu mõju varade kaetavale väärtusele on 42 mln eurot 
(2017. aastal 56 mln eurot). 1% kõrgema diskontomäära puhul puhul 
ületab Eesti ja Balti Elektrijaamade bilansiline väärtus nende kae-
tavat väärtust kuni 5 mln euro ulatuses (2017. aastal ei ületaks 
varade bilansiline jääkväärtus nende kaetavat väärtust). 

Eesti ja Balti elektrijaamade varade väärtus on tundlik elektri ja 
CO2 turuhinna muutuse, kütuse hinna muutuse ning paindlike 
koostöömehhanismide rakendumise määra suhtes. Eesti ja Balti 
elektrijaamade varade väärtuse testis kasutatud turueeldused on 
kooskõlas Auvere testis kasutatud eeldustega. Eesti ja Balti elektri-
jaamade vara väärtusele on hinnaeeldustest suurim mõju elektri 
hinnal. Juhul kui ümberkaudsete turgudega hinnataseme ühtlustu-
mise eeldus ei rakendu, on selle mõju varade väärtusele 250 mln 
eurot. (2017. aastal 265 mln eurot). Antud eelduse mitterakendumi-
sel ületaks varade bilansiline jääkväärtus kaetavat väärtust  kuni 

194 mln eurot. (2017. aastal antud eelduse mitterakendumisel  
ületaks varade bilansiline jääkväärtus nende kaetavat väärtust  
kuni 108 mln eurot).  

2017. majandusaastal viidi läbi Enefit280 õlitehase vara väärtuse 
test, millega hinnati Enefit280 õlitehase varade, seisuga 
31. detsem ber 2017 bilansilises jääkväärtuses 235,1 mln eurot 
kaetavat väärtust. Vara testi tulemusena ei  tuvastatud vajadust 
allahindluseks. Varade kaetava väärtuse leidmisel lähtuti õiglasest 
väärtusest, millest olid maha arvatud müügikulutused. Õiglase 
väärtuse aluseks on varade prognoositavad rahavood, mis võtavad 
arvesse ka põlevkivi gaasist bensiini eraldamise seadmega seotud 
rahavoogusid. Arvestus põhineb 3. tasandi sisenditel õiglase 
väärtuse hierarhias. Prognoositavad rahavood diskonteeriti 
diskonto määraga 9,0%. Diskontomäära 1% kasvu mõju varade  
kaetavale väärtusele on 27 mln eurot. 1% kõrgema diskontomäära 
puhul ei ületaks varade bilansiline jääkväärtus nende kaetavat 
väärtust.

Õlitehase varade väärtus on tundlik põlevkivi hinna muutuse ning 
1% väävlisisaldusega raske kütteõli maailmaturuhinna muutuse 
suhtes.

Õlitehase toodangu turuhinnad on prognoositud lähtudes refe-
rentstoote 1% väävlisisaldusega raske kütteõli forward-hindadest  
ja suletud riskimaandamisinstrumentide positsioonidest ning alates 
2021. aastast on eeldatud 2,0% kasvu aastas (põhineb Rahandus-
ministeeriumi tarbijahinnaindekis prognoosil seisuga 2. oktoober 
2017 ). Muus osas kasutati vara väärtuse testi koostades Auvere 
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elektrijaama väärtuse testi juures  kirjeldatud turuhinna prognoose. 
Õlitehase toodangute prognoosimisel on eeldatud, et 2019. aastal 
alustab tööd põlevkivi gaasist bensiini eraldamise seade, mis suu-
rendab õlitehase vedelkütuste tootmismahtu 10% võrra. Juhul kui 
antud eeldus ei rakendu, on selle mõju varade kaetavale väärtusele 
kuni 42 mln eurot. Antud eelduse mitterakendumise puhul ei ületa 
varade bilansiline jääkväärtus nende kaetavat väärtust.

Õlitehase kaetava väärtuse arvestusel on eeldatud, et alates 
2018. aastast on Eesti Energial võimalik taotleda tasuta CO2  
kvoote ning täiendavaid kvoote ei ole vajalik turult soetada. Juhul 
kui antud eeldus ei rakendu, on selle mõju varade kaetavale väärtu-
sele kuni 42 mln eurot. Antud eelduse mitterakendumise puhul 
ei ületa varade bilansiline jääkväärtus nende kaetavat väärtust.

Põlevkivi hinna puhul on lähtutud eeldusest, et läbi tootmisprot-
sessi efektiivsuse kasvu on võimalik kütuse hinda hoida tulevikus 
stabiilsena. Juhul, kui põlevkivi hind kasvab pikaajaliselt tarbija-
hinnaindeksi kasvumääraga, ulatub selle mõju varade kaetavale 
väärtusele kuni 27 mln eurot. Antud eelduse mitterakendumise 
puhul ei ületaks varade bilansiline jääkväärtus nende kaetavat 
väärtust.

2018. aastal Enefit280 õlitehase varade väärtuse testi ei koostatud, 
sest puudusid õlitehase varade väärtuse languse indikatsioonid.

2018. majandusaastal viidi läbi Eesti Energia tuuleparkide väärtuse 
testid (Aulepa, Paldiski, Narva), millega hinnati tuulikute varade 
kaetavat väärtust. Vara väärtuse testi tulemusena allahindluse 
vajadust ei tuvastatud (2017. aasta ei tuvastatud tuuleparki-
des vajadust allahindluseks). Varade kaetava väärtuse leidmisel 

kasutati kasutusväärtust. Prognoositavad rahavood diskontee-
riti diskontomääraga 6,0% (2017. aastal võrreldav näitaja 6,0-7,0%). 
Vara väärtuse testi koostades on kasutatud eeltoodud elektri 
turuhinnaprognoose. Tuuleparkide varad on eelkõige tundlikud 
elektri turuhinna muudatuste suhtes. Juhul, kui eeldus Eesti ja 
ümberkaudsete elektriturgude hinnataseme ühtlustumise osas 
2020. aastal ei rakendu, siis siis ulatuks Aulepa ja Narva tuule-
parkide allahindlus vastavalt kuni 7 mln ja 1 mln euroni (2017.   
aastal oli allahindluse vajadus Aulepa ja Narva tuuleparkidel  
vastavalt kuni 4,1 mln ja 5,2 mln eurot

2018. majandusaastal viidi läbi Enefit American Oili varade väär-
tuse test, mille tulemusel ei tuvastatud vajadust allahindluseks või 
varasema allahindluse tühistamiseks. Enefit American Oili varade 
kaetava väärtuse hindamiseks kasutati sama metoodikat, mis 
2017. aastal, kus varad hinnati maa väärtusesse. Selleks leiti Utah 
osariigi Vernal piirkonna lähiümbruse (20 miili) kümne võrdväärse 
müügil oleva maatüki keskmine hind (3. tasandi sisend).   Hindamise 
aluseks kasutati Hard Rock Consulting LLC poolt 2015. aastal teh-
tud Enefit American Oil ettevõtte väärtuse analüüsi.

Aruandeaastal kapitaliseeriti varadele laenukasutuse kulusid sum-
mas 13,2 mln eurot (2017: 22,3 mln eurot). Laenukasutuse kulutuste 
kapitaliseerimismääraks oli aruandeaastal 3,8% (2017: 3,8%)  
(lisa 30).

6. Materiaalne põhivara, järg
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Kasutusrendi tingimustel rendile antud varad

miljonites eurodes 31. DETSEMBER

 2018 2017

Soetusmaksumus 6,7 7,0

Akumuleeritud kulum aruandeaasta alguses -4,5 -3,9

Aruandeaasta kulum -0,1 -0,2

Jääkväärtus 2,1 2,9

Rendile antud varasid kasutatakse osaliselt oma äritegevuses ning 
osaliselt renditulu saamise eesmärgil. Soetusmaksumus ja kulum 
on arvestatud vastavalt rendile antud vara osale. Rendile antud 
varadelt saadud tulud on avalikustatud lisas 7.

7.  Kasutusrent

miljonites eurodes 31. DETSEMBER

 2018 2017

Vara rendi ja hoolduse tulu   

Hooned 1,2 1,0

sh tingimuslik rent 0,5 0,5

Kokku vara rendi ja hoolduse tulu (lisa 25) 1,2 1,0

Rendikulu   

Hooned 2,3 2,1

Transpordivahendid 0,4 0,6

Muud masinad ja seadmed 2,3 2,3

Kokku rendikulu (lisa 29) 5,0 5,0

Mittekatkestatavate kasutusrentide tuleviku rendimaksete summa 
lepingutähtaegade alusel

miljonites eurodes 31. DETSEMBER

 2018 2017

Renditulu   

  < 1 aasta 0,5 0,5

  1–5 aastat 2,1 1,9

  > 5 aasta 5,0 5,0

Kokku renditulu 7,6 7,4

Mittekatkestatava rendilepingu alusel on rendile antud masuudi 
majand. 

Kasutusrendilepingud, kus kontsern on rentnik, on valdavalt  
lühiajalise etteteatamistähtajaga katkestatavad.

6. Materiaalne põhivara, järg
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8.  Immateriaalne vara

9. Investeeringud sidusettevõtjatesse, järg

miljonites eurodes Firmaväärtus Tarkvara Maakasutus- 
õigused

Maavarade uuringu ja 
hindamise varad

Lepingulised 
õigused

Arendus- 
väljaminekud

Kokku

Immateriaalne põhivara seisuga 31.12.2016        

Soetusmaksumus 3,5 37,8 2,6 1,9 22,5 0,8 69,1

Akumuleeritud kulum - -29,1 -0,8 - -0,1 - -30,0

Jääkmaksumus seisuga 31.12.2016 3,5 8,7 1,8 1,9 22,4 0,8 39,1

Kasutusele võtmata immateriaalne põhivara - 1,1 - - - - 1,1

Kokku immmateriaalne põhivara seisuga 31.12.2016 3,5 9,8 1,8 1,9 22,4 0,8 40,2

2017. aastal toimunud liikumised        

Investeeringud põhivara soetusse kokku (lisa 5) - 4,2 - 0,2 - 0,3 4,7

Arvestatud amortisatsioon ja allahindlus (lisad 5 ja 32) - -3,2 -0,1 - -0,1 - -3,4

Valuuta ümberarvestuse kursivahed - - - -0,1 -2,7 - -2,8

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

Kokku 2017. aastal toimunud liikumised - 1,0 -0,1 0,1 -1,8 -0,7 -1,5

Immateriaalne põhivara seisuga 31.12.2017        

Soetusmaksumus 3,5 39,9 2,6 2,0 20,8 0,1 68,9

Akumuleeritud kulum - -32,2 -0,9 - -0,2 - -33,3

Jääkmaksumus seisuga 31.12.2017 3,5 7,7 1,7 2,0 20,6 0,1 35,6

Kasutusele võtmata immateriaalne põhivara - 3,1 - - - - 3,1

Kokku immmateriaalne põhivara seisuga 31.12.2017 3,5 10,8 1,7 2,0 20,6 0,1 38,7

2018. aastal toimunud liikumised        

Investeeringud põhivara soetusse kokku (lisa 5) - 3,8 0,1 - - - 3,9

Arvestatud amortisatsioon ja allahindlus (lisad 5 ja 32) - -2,4 -0,1 - -0,1 - -2,6

Saadud tütarettevõtja soetamisel (lisa 36) 19,9 - - - 0,3 - 20,2

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

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

Kokku 2018. aastal toimunud liikumised 19,9 1,5 - - 1,2 - 22,6

Immateriaalne põhivara seisuga 31.12.2018        

Soetusmaksumus 23,4 41,1 2,6 2,0 22,4 0,1 91,6

Akumuleeritud kulum - -34,6 -0,9 - -0,6 - -36,1

Jääkmaksumus seisuga 31.12.2018 23,4 6,5 1,7 2,0 21,8 0,1 55,5

Kasutusele võtmata immateriaalne põhivara - 5,8 - - - - 5,8

Kokku immmateriaalne põhivara seisuga 31.12.2018 23,4 12,3 1,7 2,0 21,8 0,1 61,3



161

I  Eesti Energia aastaaruanne 2018  I  Eesti Energia konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne  I

Firmaväärtus 

Firmaväärtuse jagunemine raha teenivate üksuste lõikes

miljonites eurodes 31. DETSEMBER

 2018 2017

Nelja Energia omandamisel lisandunud firmaväärtus 19.9 -

Muud 3.5 3.5

Kokku firmaväärtus 23.4 3.5

Bilansipäeva seisuga viidi läbi firmaväärtuse vara languse test, 
millega hinnati äriühenduste käigus tekkinud firmaväärtuse kae-
tav väärtus. Vara väärtuse testi tulemusena allahindluse vajadust 
ei tuvastatud  Varade kaetava väärtuse leidmisel kasutati kasutus-
väärtust. Nelja Energia omandamisel lisandunud firmaväärtusega 
seotud raha genereerivate üksuste prognoositavad rahavood dis-
konteeriti diskontomääraga 6,0%, muu firmaväärtuse aluseks 

järg lk 161

olevate raha genereerivate üksuste omi diskontomääraga 7,0%-
10,0% (2017. aastal 7.0%-10.0%). 

Nelja Energia omandamisel lisandunud firmaväärtusega seotud 
raha genereerivate üksuste prognoositavad rahavood on tundli-
kud elektri turuhinnaprognooside (täiendav info lisas 6), planeeritud 
tootmismahtude ja diskontomäära osas.

Maavarade uuringu ja hindamise varad
Maavarade uuringu ja hindamise varadena on kajastatud kulutused 
USAs Utah’ osariigis omandatud põlevkivivarude uurimiseks. 

Lepingulised õigused
Lepinguliste õigustena on kajastatud USAs Utah’ osariigis oman-
datud kaevandamisõiguste väärtus, mille eeldatavaks elueaks 
loetakse 20 aastat.

8. Immateriaalne vara, järg
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9.  Investeeringud sidusettevõtjatesse

Sidusettevõtjatesse tehtud investeeringute kirjeldus 2018. ja 2017. aastal:

Ettevõtja nimi Asukoht Osalus seisuga 31.12.2018 Osalus seisuga 31.12.2017 Seotuse kirjeldus Kajastamise meetod

Orica Eesti OÜ* Eesti, Holland 35,0% 35,0% Märkus 1 Kapitaliosaluse meetod

Oisu Biogaas OÜ** Eesti 28,0% Märkus 2 Kapitaliosaluse meetod

Vinni Biogaas OÜ** Eesti 32,5% Märkus 2 Kapitaliosaluse meetod

Empower 4Wind OÜ** Eesti 40,0% Märkus 3 Kapitaliosaluse meetod

Team Paldiski OÜ** Eesti 20,0% Märkus 4 Kapitaliosaluse meetod

Wind Controller JV Oy** Soome 10,0% Märkus 5 Kapitaliosaluse meetod

Enefit Jordan B.V. kontsern Jordaania, Eesti 65,0% 65,0% Märkus 6 Kapitaliosaluse meetod

Attarat Mining Co BV Holland 10,0% 10,0% Märkus 7 Kapitaliosaluse meetod

Attarat Power Holding Co BV 
kontsern

Holland 10,0% 10,0% Märkus 7 Kapitaliosaluse meetod

Attarat Operation & Maintenance 
Co BV

Holland 10,0% 10,0% Märkus 7 Kapitaliosaluse meetod

* Orica Eesti OÜ majandusaasta on 1. oktoobrist kuni 30. septembrini.
** Sidusettevõtted omandatud Nelja Energia AS omandamisega 6.novembril 2018.
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Märkus 1: Orica Eesti OÜ tegeleb lõhkeainete tootmise ja 
müügiga ning on strateegiliseks partneriks Enefit 
Kaevandused AS-le.

Märkus 2: Oisu Biogaas OÜ ja Vinni Biogaas OÜ on kaks Eesti 
suurimat biogaasijaama, tootes nii elektrit- kui ka 
soojusenergiat.

Märkus 3: Empower 4Wind OÜ on tuuleparkide hooldus- 
ettevõte. Ettevõte hooldab ja teenindab Eesti tuule- 
parke ning pakub neile ka ehitus-, paigaldus-, rikke-
otsingu- ja muid seotuid teenuseid.

Märkus 4: Team Paldiski OÜ tegeleb taastuvenergia  
tehnoloogia arendamisega.

Märkus 5: Wind Controller JV Oy tegeleb tuuleparkide  
hooldusega Soomes.

Märkus 6: Enefit Jordan B.V. kontsern tegeleb põlevkivi 
arendusprojektiga Jordaanias. Enefit Jordan B.V. 
kontserni kajastatakse sidusettevõtjana, kuna  
vastavalt aktsionäride lepingule ei ole kontsernil  
võimalik ilma teise või mõnel juhul ka mõlema  
ülejäänud 35% osade omaniku nõusolekuta vastu 
võtta olulisi Enefit Jordan B.V. kontserni puuduta-
vaid otsuseid. Lähtudes hääletuskvoorumi nõuetest 
ühist kontrolli ei ole kehtestatud.

Märkus 7: 16. märtsil 2017 viis Attarat Power Company 
(„APCO“) lõpule Jordaania põlevkivielektri-
jaama rahastamise, mille käigus vähendas Eesti 
Energia oma varasemat 65% osalust APCO’s 
10%-le. Eesti Energia säilitas olulise mõju peale 
55% enamusosaluse müügitehingut (lisad 26 ja 35).

Sidusettevõtjate summeeritud finantsinformatsiooni võrdlus  
bilansilise maksumusega

miljonites eurodes 31. DETSEMBER

 2018 2017

Sidusettevõtjate summeeritud netovara perioodi algul 24,8 -19,6

Aruandeperioodi kasum/kahjum 13,9 11,4

Muu koondkasum -0,1 -2,1

Sissemaksed kapitali 26,5 39,4

Firmaväärtuse kajastamine muudes reservides - -4,3

Väljakuulutatud dividendid -16,4 -

Sidusettevõtjate summeeritud netovara perioodi lõpul 48,7 24,8

Kontserni osalus 18,3 19,9

Arvestuslik firmaväärtus 12,3 12,3

Kontserni osalus negatiivses netovaras, mida kontsern 
ei kajasta

10,1 3,4

Saadud tütarettevõtja soetamisel 3,5 -

Bilansiline maksumus perioodi lõpul (lisa 5) 44,2 35,6

Kontserni osalus sidusettevõtjate aruandeperioodi 
kasumist/kahjumist (lisad 5 ja 32)

6,6 2,7

9. Investeeringud sidusettevõtjatesse, järg
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10.  Tütarettevõtjad

Tütarettevõtja nimi Riik ja  
tegevuskoht

Äritegevuse sisu Kontsernile kuuluvad 
lihtaktsiad (%)

 Mittekontrollivale 
osale kuuluvad  

lihtaktsiad (%)

 

   31. DETSEMBER 31. DETSEMBER

   2018 2017 2018 2017

Elektrilevi OÜ Eesti Võrguettevõtja 100,0 100,0 - -

Enefit Kaevandused AS Eesti Põlevkivi kaevandamine 100,0 100,0 - -

Enefit Energiatootmine AS Eesti Elektrienergia tootmine 100,0 100,0 - -

AS Narva Soojusvõrk Eesti Soojusenergia jaotamine ja müük 100,0 100,0 - -

Enefit Solutions AS Eesti
Metallkonstruktsioonide, energeetika-  
ja tööstusseadmete valmistamine

100,0 100,0 - -

Enefit Green AS Eesti Tuuleparkide rajamine ja käitamine 100,0 100,0 - -

Attarat Holding OÜ Eesti Varahaldus 100,0 100,0 - -

Enefit Outotec Technology OÜ
Eesti ja 
Saksamaa

Uue põlvkonna põlevkiviõli tootmise  
tehnoloogia Enefit arendamine ja 
litsentseerimine

60,0 60,0 40,0 40,0

Enefit SIA Läti Elektri müümine lõpptarbijatele 100,0 100,0 - -

Enefit Power & Heat Valka SIA Läti Soojus- ja elektrienergia tootmine ning müük 100,0 100,0 - -

Enefit UAB Leedu Elektri müümine lõpptarbijatele 100,0 100,0 - -

Enefit U.S., LLC USA Varahaldus 100,0 100,0 - -

Enefit American Oil Co. USA Vedelkütuste tootmise arendamine 100,0 100,0 - -

Enefit Sp. z o.o. Poola Elektri müümine lõpptarbijatele 100,0 100,0 - -

Enefit AB Rootsi Elektri müümine lõpptarbijatele 100,0 100,0 - -

Enefit OY Soome Elektri müümine lõpptarbijatele 100,0 100,0 - -

Nelja Energia AS Eesti Tuuleparkide rajamine ja käitamine 100,0 - - -

Hanila Tuulepargid OÜ Eesti Elektrienergia tootmine 100,0 - - -

Oceanside OÜ Eesti Elektrienergia tootmine 100,0 - - -

Pakri Tuulepargid OÜ Eesti Elektrienergia tootmine 100,0 - - -
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10. Tütarettevõtjad, järg

Tütarettevõtja nimi Riik ja  
tegevuskoht

Äritegevuse sisu Kontsernile kuuluvad  
lihtaktsiad (%)

Mittekontrollivale osale kuuluvad  
lihtaktsiad (%)

   31. DETSEMBER 31. DETSEMBER

   2018 2017 2018 2017

Aseriaru Tuulepark OÜ Eesti Elektrienergia tootmine       100,0               -                -    

Hiiumaa Offshore Tuulepark OÜ Eesti Tuulepargi arendus 100,0               -            -   

VV Tuulepargid OÜ Eesti Elektrienergia tootmine       100,0               -                -    

Tootsi Tuulepark OÜ Eesti Tuulepargi arendus       100,0               -                -    

4E Biofond OÜ Eesti Juhtimisteenused/biogaasijaamad 69,9               -    30,1    

Enercom SIA Läti Tuulepargi arendus       100,0               -                -    

Technological Solutions SIA Läti Koostootmisjaam       100,0               -                -    

Pellet 4Energia SIA Läti Pelletite tootmine       100,0               -                -    

4ENERGIA SIA Läti  Juhtimisteenuseed         95,0               -              5,0               -    

Iverneta UAB Leedu Elektrienergia tootmine       100,0               -                -                -    

Šilutės Vėjo Projektai UAB Leedu Elektrienergia tootmine       100,0               -                -                -    

Naujoji Energija UAB Leedu Elektrienergia tootmine       100,0               -                -                -    

Šilalės vėjas UAB Leedu Tuulepargi arendus       100,0               -                -                -    

Sūdėnų vėjo elektra UAB Leedu Elektrienergia tootmine       100,0               -                -                -    

Šilalės vėjo elektra UAB Leedu Elektrienergia tootmine       100,0               -                -                -    

 Šilutės vėjo parkas 2 Leedu Tuulepargi arendus       100,0               -                -                -    

 Šilutės vėjo parkas 3 Leedu Tuulepargi arendus       100,0               -                -                -    

Energijos Žara Leedu Tuulepargi arendus       100,0               -                -                -    

Vėjo Parkai UAB Leedu Tuulepargi arendus       100,0               -                -                -    

4Energia UAB Leedu Juhtimisteenused       100,0               -                -                -    

Baltic Energy Group UAB Leedu
Meretuulepargi arendamisega seotud 
uurimistegevus

      100,0               -                -                -    
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Eesti Energia omandas 23. mail 2017 osaühingult Tootus OÜ 
16,75% vähemusosaluse Paide koostootmisjaama haldavas  
ettevõttes Pogi OÜ, mille järel kuulus Pogi OÜ 100% osalus  
emaettevõttele. Juunis 2017 müüs Eesti Energa AS osaluse ette-
võttes Pogi OÜ Enefit Green AS-le (endine Enefit Taastuvenergia 
AS). Augustis 2017 ühendati Pogi OÜ Enefit Green AS-ga. 

6. novembril 2018, pärast Läti-, Leedu- ja Eesti Konkurentisameti 
heakskiitu, omandas Enefit Green AS 100% Nelja Energia AS-i akt-
siatest, mille eest tasuti 281,3 mln eurot. Nelja Energia aktsiatest 
77% kuulus Vardar Eurusele, mille omanikeks olid 90% ulatuses 
Norra kohalikud omavalitsused ja 10% osas NEFCO. 23% Nelja 
Energia aktsiatest kuulus Eesti päritolu investoritele. 

Kohe peale Nelja Energia AS-i omandamistehingu lõpule viimist 
osteti välja vähemusosalused Hiiumaa Offshore Tuulepark OÜ-s 
ning 4Energia UAB-s, kus väikeaktsionäridele kuuluvad osalused 
moodustasid vastavalt 5,03% ning 20%. Nimetatud tehingute eest 
tasuti kokku 1,7 mln eurot.

Vähemusosalus 30,12% 4E Biofond OÜ-s kuulub Põhjamaade  
keskkonnainvesteeringute fondile Nordic Environment Finance  
Corporation ning 5% osalus 4energia SIA-s kuulub juhatuse  
liikmele Toms Naburgs.

Kõik tütarettevõtjad kuuluvad konsolideerimisele. Hääleõiguste 
osakaal emaettevõtjale kuuluvates tütarettevõtjates ei erine  
lihtaktsiate osakaalust. Emaettevõtja ei oma eelisaktsiad üheski 
tütarettevõttes. Ühegi mittekontrolliva osaluse bilansiline mak-
sumus seisuga 31. detsember 2018 ja 31. detsember 2017 ei olnud 
oluline. 

Olulised piirangud
Kuni võrguettevõtja (Elektrilevi OÜ) investeeringud ei ületa heaks-
kiidetud rahastamiskava, ei tohi Elektrituruseaduse kohaselt 
emaettevõtja sekkuda võrguettevõtja igapäevasesse majanduste-
gevusse ega võrgu ehitamise või uuendamisega seotud otsustesse.

11.  Varud

miljonites eurodes 31. DETSEMBER

 2018 2017

Tooraine ja materjal ladudes 46,6 34,8

Lõpetamata toodang   

Ladustatud põlevkivi 35,5 27,2

Paljandustööd karjäärides 2,4 1,4

Muu lõpetamata toodang 0,1 0,1

Kokku lõpetamata toodang 38,0 28,7

Valmistoodang   

Põlevkiviõli 5,5 4,2

Muu valmistoodang 0,4 0,2

Kokku valmistoodang 5,9 4,4

Kokku varud (lisa 32) 90,5 67,9

Aruandeperioodil hinnati ladudes riknenud ja vähekasutatavaid 
tooraine- ja materjalivarusid alla 0,4 mln euro eest (2017: 0,7 mln 
euro eest).

10. Tütarettevõtjad, järg
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12.  Finantsinstrumentide jaotus kategooriate järgi

miljonites eurodes Laenud ja 
nõuded

Finantsvarad õiglases väärtuses 
muutusega läbi kasumiaruande

Tuletisinstrumendid, mille suhtes rakendatakse 
riskimaandamisarvestust

Kokku

Seisuga 31. detsember 2018     

Finantsvarade kirjed finantsseisundi aruandes     
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded välja arvatud 
ettemaksed (lisad  3.1 ja 13)

163,3 - - 163,3

Tuletisinstrumendid (lisad 3.1, 3.3, 14 ja 15) - 42,9 7,7 50,6

Raha ja raha ekvivalendid (lisad 3.1, 3.2, 15 ja 17) 61,5 - - 61,5

Kokku finantsvarade kirjed finantsseisundi aruandes 224,8 42,9 7,7 275,4

Seisuga 31. detsember 2017     

Finantsvarade kirjed finantsseisundi aruandes     
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded välja arvatud 
ettemaksed (lisad 3.1 ja 13)

123,9 - - 123,9

Tuletisinstrumendid (lisad 3.1, 3.3, 14 ja 15) - 2,7 0,8 3,5

Raha ja raha ekvivalendid (lisad 3.1, 3.2, 15 ja 17) 298,7 - - 298,7

Kokku finantsvarade kirjed finantsseisundi aruandes 422,6 2,7 0,8 426,1

miljonites eurodes Muud 
finantsko-
hustused

Finantskohustused õigla-
ses väärtuses muutusega läbi 

kasumiaruande

Tuletisinstrumendid, mille suhtes rakendatakse 
riskimaandamisarvestust

Kokku

Seisuga 31. detsember 2018     

Finantskohustuste kirjed finantsseisundi aruandes     

Võlakohustused (lisad 3.1, 3.2 ja 21) 1 109,5 - - 1 109,5

Võlad hankijatele ja muud võlad (lisad 3.1 ja 22) 120,9 - - 120,9

Tuletisinstrumendid (lisad 3.1, 3.3 ja 14) - 22,1 1,2 23,3

Kokku finantskohustuste kirjed finantsseisundi aruandes 1 230,4 22,1 1,2 1 253,7

Seisuga 31. detsember 2017     

Finantskohustuste kirjed finantsseisundi aruandes     

Võlakohustused (lisad 3.1, 3.2 ja 21) 881,1 - - 881,1

Võlad hankijatele ja muud võlad (lisad 3.1 ja 22) 115,5 - - 115,5

Tuletisinstrumendid (lisad 3.1, 3.3 ja 14) - 1,4 16,8 18,2

Kokku finantskohustuste kirjed finantsseisundi aruandes 996,6 1,4 16,8 1 014,8
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Piiratud kasutusega rahana kajastatakse rahalisi vahendeid, mida 
hoitakse tehingute tagatisena erinevate finantspartnerite kontodel. 
Nõuete ja ettemaksete õiglased väärtused ei erine oluliselt nende 
bilansilisest maksumusest. Nõuete laekumine ja ettemaksete eest 
saadavate teenuste ja kaupade laekumine ei ole tagatistega kaetud. 
Valdav osa kontserni nõuetest ja ettemaksetest on eurodes. USA 
dollarites fikseeritud nõuete summa on avalikustatud lisas 3.1.  
Info nõuete krediidikvaliteedi kohta on avalikustatud lisas 15.

Ostjatelt laekumata arvete analüüs

miljonites eurodes 31. DETSEMBER

 2018 2017

Ostjatelt laekumata arved, mille maksetähtaeg ei ole 
saabunud (lisad 4 ja 15)

111,1 92,5

Ostjatelt laekumata arved, mille maksetähtaeg on saa-
bunud, aga mida ei ole hinnatud ebatõenäoliselt lae 
kuvateks

maksetähtajast möödunud 1–30 päeva 8,5 7,0

maksetähtajast möödunud 31–60 päeva 0,8 1,7

maksetähtajast möödunud 61–90 päeva 0,4 1,1

Kokku ostjatelt laekumata arved, mille maksetähtaeg 
on saabunud, aga mida ei ole hinnatud ebatõenäoliselt 
laekuvateks

9,7 9,8

Ostjatelt laekumata arved, mis on alla hinnatud

maksetähtajast möödunud 3–6 kuud 0,5 0,6

maksetähtajast möödunud üle 6 kuu 1,9 3,2

Kokku ostjatelt laekumata arved, mille maksetähtajast 
on möödunud üle 3 kuu

2,4 3,8

Kokku ostjatelt laekumata arved 123,2 106,1

13.  Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded

miljonites eurodes 31. DETSEMBER

 2018 2017

Lühiajalised nõuded ostjate vastu ja muud nõuded

Nõuded ostjate vastu

Ostjatelt laekumata arved (lisa 32) 123,2 106,1

Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded -1,6 -1,7

Kokku nõuded ostjate vastu 121,6 104,4

Viitlaekumised   

Muud viitlaekumised 3,6 2,0

Kokku viitlaekumised 3,6 2,0

Ettemaksed 5,3 2,6

Nõuded sidusettevõtjatele (lisa 37) 2,2 0,0

Piiratud kasutusega raha 34,1 15,7

Muud nõuded 0,2 0,5

Kokku lühiajalised nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 167,0 125,2

Pikaajalised nõuded

Laenunõuded sidusettevõtjatele (lisa 37) 11,8 10,9

Ebatõenäoliselt laekuvad laenunõuded sidusettevõtjatelt 
(lisad 29 ja 32)

-11,5 -10,9

Muud pikaajalised nõuded 1,3 1,3

Kokku pikaajalised nõuded 1,6 1,3

Kokku nõuded ostjate vastu ja muud nõuded  
(lisad 3.1 ja 12)

168,6 126,5
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Oodatava krediidikahjumi mõõtmiseks rühmitatakse nõuded ost-
jatele lähtudes aegumise perioodist. Oodatavad krediidikahjumi 
määrad põhinevad viimase 36 kuu kuni 31. detsember 2018 või  
vastavalt kuni 1. jaanuar 2018 maksedistsipliinil ning vastavatel  
perioodidel esinenud ajaloolistel krediidikahjumitel. Ajaloolised 
kahjumid on korrigeeritud eesmärgiga kajastada jooksvat ning  
tuleviku informatsiooni, mis puudutab makromajanduslikke fakto-
reid ning ostjate võimet nõuete maksmiseks. Kontsern on hinnanud, 
et SKP ja töötusemäär riikides, kus toimub selle kaupade ja tee-
nuste müük, on kõige relevantsemad näitajad ning korrigeerib 
vastavalt ajaloolisi kahjumäärasid, lähtudes nende näitajate ooda-
tavast muutusest.

Ülevalpool kirjeldatud põhimõtete alusel nõuete allahindlus 
31. detsembri 2018 ja 1. jaanuari 2018 (IFRS 9 rakendamise kuu-
päeval) seisuga oli ebaoluline. Konstern on hinnanud ostjatelt 
laekumata arvete oodatavatd krediidikahjumi määrasid aegumata 
ja ja kuni 90 maksetähtaega ületanud nõuete osas ning hinnanud 
nende mõju ebaoluliseks.

Kuigi raha ja raha ekvivalendid kuuluvad samuti IFRS 9 oodatava 
krediidikahjumi mudeli alla, siis tuvastatud väärtuse langus oli eba-
oluline 1. jaanuari 2018 ja 31. detsembri 2018 seisuga.

Kontserni arvestuspõhimõtete kohaselt hinnatakse reeglina nõu-
ded, mille maksetähtajast on möödunud üle 90 päeva,  alla täies

ulatuses. Üle 90 päeva maksetähtaega ületavate nõuete alla-
hindluse kogusummat korrigeeritakse tuginedes varasemale 
kogemusele selle kohta, kui palju ebatõenäoliselt laekuvaks hinna-
tud nõuetest hilisemal perioodil laekub ning kui palju nõuetest,

mille maksetähtajast polnud aruandeperioodi lõpu seisuga möö-
dunud üle 90 päeva, jääb hilisemal perioodil laekumata. Samuti 
võetakse nõuete hindamisel arvesse muid individuaalseid ja era-
korralisi mõjusid nagu globaalne majandusolukorra halvenemine.

Muutused ebatõenäoliselt laekuvates nõuetes ostjate vastu

miljonites eurodes 31. DETSEMBER

 2018 2017

Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded ostjate vastu  
perioodi algul

-1,7 -2,1

Aruandeperioodil ebatõenäoliselt laekuvateks loetud  
ja laekunud ebatõenäolised arved

-0,2 -0,4

Lootusetuks tunnistatud arved 0,3 0,8

Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded ostjate vastu  
perioodi lõpul

-1,6 -1,7

Ülejäänud nõuete liigid allahinnatud varasid ei sisalda.

13. Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded
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14.  Tuletisinstrumendid 

miljonites eurodes 31. DETSEMBER 2018 31. DETSEMBER 2017

 Varad Kohustused Varad Kohustused

Elektrienergia ostu ja müügi futuurlepingud – rahavoogude 
riskimaandamisinstrumendid 

1.1 1.2 0.8 -

Elektrienergia ostu ja müügi forward- ja futuurlepingud – kauplemisderivatiivid 2.0 9.1 1.0 1.6

Kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikute ostu ja müügi futuurlepingud 
– kauplemisderivatiivid 

21.2 0.2 0.1 0.2

Gaasi ostu ja müügi swap- ja futuurlepingud - kauplemisderivatiivid 7.4 5.8 0.1 0.2

Vedelkütuste müügi swap-, forward- ja optsioonilepingud – rahavoogude 
riskimaandamisinstrumendid  

6.6 - - 16.8

Vedelkütuste müügi swap- ja optsioonilepingud – kauplemisderivatiivid 12.3 3.2 1.5 -0.6

Intressi swap - 3.8 - -

Kokku tuletisinstrumendid (lisad 3.1, 3.3, 12, 15 ja 20) 50.6 23.3 3.5 18.2

sealhulgas pikaajaline osa

Elektrienergia ostu ja müügi futuurlepingud – rahavoogude 
riskimaandamisinstrumendid 

0.1 - - -

Elektrienergia ostu ja müügi forwardlepingud – kauplemisderivatiivid 0.1 0.6 - -

Vedelkütuste müügi swap-, forward ja optsioonilepingud – rahavoogude 
riskimaandamisinstrumendid

5.2 -

Vedelkütuste müügi swap-  ja optsioonilepingud – kauplemisderivatiivid 6.1 0.1 0.2 -

Intressi swap - 2.1 - -

Kokku pikaajaline osa 11.5 2.8 0.2 -

Kokku lühiajaline osa 39.1 20.5 3.3 18.2
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Elektrienergia ostu ja müügi forward-lepingud 
Elektrienergia ostu ja müügi forward-lepingud on sõlmitud ees- 
märgiga maandada elektrienergia hinna muutumise riski või teenida 
tulu elektrienergia hinna muutustelt. Kõik forward-lepingud on 
sõlmitud kindla koguse elektrienergia müügiks või ostuks igal kaup-
lemistunnil ning nende hind on nomineeritud eurodes. Tehingud, 
mille eesmärgiks on elektrienergia hinna muutumise riski maanda-
mine, on määratletud rahavoo riskimaandamise instrumentidena, 
kus maandatavaks alusinstrumendiks on kõrge tõenäosusega 
prognoositavad elektrienergia müügitehingud elektribörsil Nord 
Pool. Riskimaandamise eesmärgil tehtud tehingute õiglase väär-
tuse muutuse efektiivset osa kajastatakse läbi muu koondkasumi 
ning arvestatakse kasumiaruandes müügituluna või müügitulu 
vähendamisena elektrienergia müügitehingute toimumise hetkel või 
muu äritulu/-kuluna juhul, kui on selgunud, et müügitehingute toi-
mumine mingil perioodil ei ole tõenäoline.

Laenude ujuvast intressimäärast tingitud intressiriskide maandami-
seks on kasutatud tuletisinstrumente – intressi swape.

Riskimaandamise eesmärgil sõlmitud elektrienergia ostu ja müügi 
forward-lepingud realiseeruvad aastal 2019 (31. detsember 2017: 
2018).  Seisuga 31. detsember 2018 oli sõlmitud riskimaandamis-
tehinguid 2019. aastaks 2,02 TWh ulatuses (31. detsember 2017: 
2018. aastaks 1,86 TWh ulatuses). Tehingute õiglase väärtuse  
määramise aluseks on Nasdaq OMX noteeringud. 

Kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikute ostu ja müügi 
futuurlepingud ning lepingud fondidega 
Kauplemisderivatiividena on klassifitseeritud kasvuhoonegaaside 
lubatud heitkoguse ühikute ostu ja müügi futuurlepingud  

(v.a oma tarbeks sõlmitud tehingud) ning lepingud fondidega 
CERide (certified emission reductions) ostuks. Tehingute õiglase 
väärtuse muutusi kajastatakse kasumiaruandes kasumi või kahju-
mina. Õiglase väärtuse määramise aluseks on ICE EUA noteeringud 
ja rahavoogude prognoosid. Tehingute hinnad on nomineeritud 
eurodes.

Vedelkütuste müügi riskimaandamislepingud
Riskimaandamisinstrumentideks klassifitseeritud vedelkütuste 
müügi swap-de eesmärgiks on vedelkütuste hinna muutumise  
riski maandamine. Tehingud on sõlmitud kindla koguse vedel- 
kütuste müügiks tulevastel perioodidel ning need on määratletud 
rahavoogude riskimaandamisinstrumentidena, kus maandata-
vaks alusinstrumendiks on kõrge tõenäosusega prognoositavad 
vedelkütuste müügitehingud. Tehingute õiglase väärtuse määra-
mise aluseks on ICE ja Platt´s European Marcetscani noteeringud. 
Riskimaandamis-instrumente, mis on kombineeritud erinevatest 
tuletisinstrumentidest, kajastatakse kuni kõigi komponentide oman-
damiseni õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande. 

Kauplemisderivatiivideks on klassifitseeritud likviidsusswapi  
tehingud, mille eesmärgiks on varasemalt tehtud tehingute väär-
tuse muutuste üleviimine partnerite juurde, kellega kauplemine ei 
nõua turuväärtuste igapäevast katmist. Tehingute hinnad on notee-
ritud eurodes ja USA dollarites. Seisuga 31. detsember 2018 oli 
sõlmitud riskimaandamistehinguid 2019. aastaks 100 785 tonni, 
2020. aastaks 171 775 tonni ulatuses (31. detsember 2017 oli  
sõlmitud riskimaandamistehinguid 2018. aastaks 296 967 tonni  
ja 2019. aastaks 142 779 tonni ulatuses). 

14. Tuletisinstrumendid, järg
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15.  Finantsvarade krediidikvaliteet

Finantsvarade, mille maksetähtaega pole ületatud ja mida pole alla 
hinnatud, krediidikvaliteedi hinnangu aluseks on reitinguagentuu-
ride poolt antud krediidireitingud või nende puudumisel klientide ja 
muude lepingupartnerite varasem krediidikäitumine.

miljonites eurodes 31. DETSEMBER

 2018 2017

Nõuded ostjate vastu   

Nõuded uute klientide vastu (arveldatud alla 6 kuu) 3,1 2,1

Nõuded olemasolevate klientide vastu (arveldatud 
6 kuud või rohkem), kes viimase 6 kuu jooksul ei ole 
maksetähtaega ületanud

58,7 49,0

Nõuded olemasolevate klientide vastu (arveldatud 
6 kuud või rohkem), kes on viimase 6 kuu jooksul  
maksetähtaega ületanud

49,2 41,2

Nõuded klientide vastu, kellega on arveldatud rohkem 
kui 6 kuud, kuid kellega ei ole viimase kuue kuu jooksul 
arveldatud

0,1 0,2

Kokku nõuded ostjate vastu (lisa 13) 111,1 92,5

miljonites eurodes 31. DETSEMBER

2018 2017

Arvelduskontod ja lühiajalised hoiused pankades

Pankades,mis omavad Moody´s krediidireitingut Aa3 0,2 273,6

Pankades,mis omavad Moody´s krediidireitingut Aa2 56,9 -

Pankades,mis omavad Moody´s krediidireitingut A1 - 25,0

Pankades,mis omavad Moody´s krediidireitingut A2 3,8 0,1

Pankades,mis omavad Moody´s krediidireitingut Baa1 0,6 -

Kokku arvelduskontod ja lühiajalised hoiused pankades 
(lisad 3.1, 3.2, 12 ja 17)

61,5 298,7

Muud nõuded ja viitlaekumised

Muud nõuded, mis omavad Moody' s krediidireitingut Aa2 8,0 7,1

Muud nõuded, mis omavad Moody' s krediidireitingut B2 1,4 1,7

Muud nõuded läbi Nasdaq OMX kliiringsüsteemi 24,7 6,9

Nõuded ilma sõltumatu osapoole krediidireitinguta 7,6   3,8

Kokku muud nõuded (lisa 13) 41,7   19,5

Tuletisinstrumendid

Positiivse väärtusega tuletisinstrumendid, mis omavad 
Moody´s krediidireitingut Aa3

0,6 -

Positiivse väärtusega tuletisinstrumendid, mis omavad 
Moody´s krediidireitingut A1

24,8 0,1

Positiivse väärtusega tuletisinstrumendid, mis omavad 
Moody´s krediidireitingut A2

11,2 -

Positiivse väärtusega tuletisinstrumendid, mis omavad 
Moody´s krediidireitingut A3

2,8 -

Positiivse väärtusega tuletisinstrumendid, mis omavad 
Moody´s krediidireitingut Baa2

2,0 0,1

Positiivse väärtusega tuletisinstrumendid, mis omavad 
Moody´s krediidireitingut B2

1,6 -

Positiivse väärtusega tuletisinstrumendid läbi Nasdaq 
OMX kliiringsüsteemi

1,7 1,9

Positiivse väärtusega tuletisinstrumendid ilma sõltumatu 
osapoole krediidireitinguta

5,9 1,4

Kokku tuletisinstrumendid (lisad 3.1, 3.3, 12 ja 14) 50,6 3,5
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Nasdaq OMXi näol on tegemist riiklikule finantsregulatsioonile allu-
tatud clearing house’iga, kelle puhul rakendatakse mitmekülgseid 
riskijuhtimise meetmeid, millest kõige olulisem on see, et clearing 
house liikmetelt nõutakse tagatisi nende kohustuste katteks. 
Samuti kehtivad clearing house’idele nõuded minimaalse omakapi-
tali osas, mistõttu võib nende krediidiriski hinnata väga madalaks.

Raha ja raha ekvivalendid ning muud nõuded kuuluvad IFRS 
9 tulenevast väärtuse languse hindamise nõuete alla. Väärtuse 
langusest tingitud mõju oli konsterni jaoks ebaoluline.

Juhatuse hinnangul ei esine muude nõuete ja viitlaekumiste puhul, 
mille osas puudub sõltumatu osapoole krediidireiting, olulist kredii-
diriski, kuna ei ole ilmnenud asjaolusid, mis viitaks nõuete väärtuse 
langusele.

16.  Kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikud ja 
päritolusertifikaadid

miljonites eurodes 31. DETSEMBER

 2018 2017

Kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikud  
aruandeperioodi algul

96,8 47,3

Soetatud 86,8 96,3

Tagastatud riigile kasvuhoonegaaside emissiooni  
katteks (lisa 24)

-60,3 -46,8

Kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikud  
aruandeperioodi lõpul

123,3 96,8

Päritolusertifikaadid aruandeperioodi algul 0,3 -

Soetatud 2,8 0,3

Päritolusertifikaadid aruandeperioodi lõpul 3,1 0,3

Kokku kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikud 
ja päritolusertifikaadid aruandeperioodi lõpul

126,4 97,1

Ostetud kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikute väärtus 
on kajastatud immateriaalse käibevarana. 2018. majandusaastal 
soetati 6 515 000 tonni (2017 15 798 000 tonni) kasvuhoone-
gaaside lubatud heitkoguse ühikuid ning müüdi 0 tonni (2017: 
10 000 tonni) kasvuhoonegaaside lubatud hetkoguse ühikuid. 
2018. majandusaastal tagastati riigile 12 183 437 tonni  
(2017: 11 356 171 tonni) kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse 
ühikuid.

15. Finantsvarade krediidikvaliteet, järg
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17.  Raha ja raha ekvivalendid

miljonites eurodes 31. DETSEMBER

2018 2017

Arvelduskontod pankades 52,2 201,6

Lühiajalised hoiused 9,3 97,1

Kokku raha ja raha ekvivalendid (lisad 3.1, 3.2, 12 ja 15) 61,5 298,7

Raha ja raha ekvivalentide jaotus valuutade järgi

miljonites eurodes 31. DETSEMBER

2018 2017

Euro 55,0 295,9

Poola zlott 3,4 0,1

USA dollar 2,7 2,7

Rootsi kroon 0,4 -

Kokku raha ja raha ekvivalendid (lisad 3.1, 3.2, 12 ja 15) 61,5 298,7

Lühiajaliste tähtajaliste hoiuste efektiivsed intressimäärad olid  
aruandeaastal vahemikus 0,04–0,23% (2017: 0,01–0,8%).

18.  Aktsiakapital, kohustuslik reservkapital ja 
jaotamata kasum

Seisuga 31. detsember 2018 oli Eesti Energia ASil registreeritud  
621 645 750 aktsiat (31. detsember 2017: 621 645 750 aktsiat). 
Aktsia nimiväärtus on 1 euro. Kõik seltsi aktsiad kuuluvad Eesti 
Vabariigile. Nende valitsejaks ja aktsionäri õiguste teostajaks on 
Rahandusministeerium, mida esindab seltsi aktsionäride üldkoos-
olekul rahandusminister. Eesti Energia ASi põhikirjas fikseeritud 

miinimumaktsiakapital on 250,0 mln eurot ja maksimumkapital 
1000,0 mln eurot. Seisuga 31. detsember 2018 moodustas 
kontserni kohustuslik reservkapital 62,1 mln eurot (31. detsember 
2017: 62,1 mln eurot). 

Seisuga 31. detsember 2018 oli kontserni vaba omakapital 913,7 mln 
eurot (31. detsember 2017: 823,6 mln eurot). Kasumi jaotamisel  
aktsionäridele tuleb maksta tulumaksu 20/80 netosummast.

Kogu jaotamata kasumi jaotamisel dividendideks tuleks maksta 
182,7 mln eurot (31. detsember 2017: 164,7 mln eurot) tulumaksu. 
Netodividendidena oleks võimalik välja maksta 731,0 mln eurot 
(31. detsember 2017: 658,9 mln eurot). 

Juhatus teeb ettepaneku maksta peale 2018. aastaaruande kinnita-
mist aktsionäride üldkoosoleku poolt dividendidena 57,0 mln eurot. 
Sellega kaasnev dividendide tulumaks on 14,3 mln eurot (lisa 19).

Järgnevas tabelis on esitatud vaba omakapitali, võimaliku dividendi- 
summa ja sellega kaasneva dividendi tulumaksu arvutuse alus:

miljonites eurodes 31. DETSEMBER

 2018 2017

Jaotamata kasum (lisa 38) 913,7 823,6

Vaba omakapital 913,7 823,6

Tulumaks kogu vaba omakapitali väljamaksmisel 182,7 164,7

Võimalikud netodividendid 731,0 658,9
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19.  Dividend aktsia kohta

2018. aastal maksis Eesti Energia Eesti Vabariigile dividende 
15,8 mln eurot, dividend aktsia kohta oli 0,03 eurot (2017. aastal 
47,0 mln eurot, dividend aktsia kohta 0,08 eur (lisa 38).

Juhatus teeb üldkoosolekule ettepaneku 31. detsembril 
2018 lõppenud majandusaasta eest välja maksta dividende 
0,09 eurot aktsia kohta kogusummas 57,0 mln eurot (lisa 18).  
Käesolevas aastaaruandes ei ole seda dividendisummat kohustu-
sena kajastatud, sest seisuga 31. detsember 2018 ei olnud dividend 
välja kuulutatud.

20.  Muud reservid

miljonites eurodes 31. DETSEMBER

2018 2017

Muud reservid perioodi algul -3,6 -16,6

Rahavoogude riskimaandamisinstrumentide õiglase 
väärtuse muutus

13,5 17,3

sh elektrienergia riskimaandmaisinstrumendid -13,4 -2,5

sh põlevkiviõli riskimaandamisinstrumendid 26,9 19,8

Kajastatud müügitulu suurendamisena -10,1 -1,0

sh kajastatud elektrienergia müügitulu suurendamisena -6,7 9,5

sh kajastatud põlevkiviõli müügitulu suurendamisena -3,4 -10,5

Välismaiste tütarettevõtjate ümberarvestusel tekkinud 
valuutakursivahed

1,0 -3,3

Muud reservid perioodi lõpul 0,8 -3,6
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21.  Võlakohustused

Võlakohustused korrigeeritud soetusmaksumuses

miljonites eurodes Lühiajalised võlakohustused Pikaajalised võlakohustused

 
Pangalaenud Emiteeritud 

võlakirjad
Kapitalirent Pangalaenud Emiteeritud 

võlakirjad
Kapitalirent Kokku

Võlakohustused korrigeeritud soetus- 
maksumuses seisuga 31.12.2016 
(lisad 3.1, 3.2 ja 12)

19,3 - - 221,4 699,2 - 939,9

2017. aastal toimunud liikumised        

Laenukulude amortisatsioon - - - - 7,5 - 7,5

Võlakohustuse tagasimaksmine -1,4 - - -64,9 - - -66,3

Ümberklassifitseeritud - 152,0 - - -152,0 - -

Kokku 2017. aastal toimunud liikumised -1,4 152,0 - -64,9 -144,5 - -58,8

Võlakohustused seisuga 31.12.2017        

Võlakohustused korrigeeritud  
soetusmaksumuses seisuga  
31.12.2017 (lisad 3.1, 3.2 ja 12)

17,9 152,0 - 156,5 554,7 - 881,1

2018. aastal toimunud liikumised        

Laenukulude amortisatsioon - 0,2 - 0,1 8,0 - 8,3

Lisandunud võlakohustus 120,0 - - 150,0 - 0,2 270,2

Võlakohustuse tagasimaksmine -42,2 - -0,5 -18,0 - - -60,7

Võlakirjade lunastamine - -200,5 - - - - -200,5

Saadud tütarettevõtja soetamisel (lisa 36) 12,9 48,3 11,6 138,3 - - 211,1

Ümberklassifitseeritud 23,0 - - -23,0 - - -

Kokku 2018. aastal toimunud liikumised 113,7 -152,0 11,1 247,4 8,0 0,2 228,4

Võlakohustused seisuga 31.12.2018        

Võlakohustused korrigeeritud  
soetusmaksumuses seisuga 31.12.2018 
(lisad 3.1, 3.2 ja 12)

131,6 - 11,1 403,9 562,7 0,2 1 109,5
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Juhtkonna hinnangul ei erine ujuva intressimääraga laenude õig-
lane väärtus võrreldava perioodi lõpu seisuga nende bilansilisest 
väärtusest, kuna riskimarginaalid ei ole muutunud. Fikseeritud  
intressimääraga pangalaenude õiglased väärtused leiti kasutades 
diskonteeritud rahavoogude meetodit diskontomääradega vahemi-
kus 0,485%–1,005% (2017: 0649%–1,116%), mis on tasemele 3  
vastavad sisendid õiglase väärtuse hierarhias.

Pikaajalised pangalaenud nominaalväärtuses tagasimaksetähtaja 
järgi 

miljonites eurodes 31. DETSEMBER

 2018 2017

< 1 aasta 131,6 17,9

1–5 aastat 319,6 101,7

> 5 aasta 88,6 55,0

Kokku 539,8 174,6

Kõik laenud on nomineeritud eurodes.  
Seisuga 31. detsember 2018 olid laenude intressimäärad  
vahemikus 0,4–6,3% (31. detsember 2017: 1,1–3,1%). 

Laenude kaalutud keskmine intressimäär oli seisuga  
31. detsember 2018 1,1% (31. detsember 2017: 1,5%). 

Seisuga 31. detsember 2018 oli kontserni võlakirjade kogumaht 
606,3 mln eurot, millest 106,3 mln euro väärtuses võlakirjade 
lunastustähtaeg on 2020. aastal ning ülejäänud pikaajaliste  
võlakirjade lunastustähtaeg on 2023. aastal.

Seisuga 31. detsember 2018 oli kontsernil väljavõtmata laenusid 
481,5 mln euro eest (31. detsember 2017: 150,0 mln eurot).

Uusi laene võtsime välja summas 150,0 mln eurot Swedbankilt ja 
80,0 mln eurot OP Corporate Bankilt ning tagasi maksime korrali-
selt laene EIB’le summas 18,0 mln eurot. Lisaks võtsime 40,0 mln 
eurot likviidsuslaenu OP Corporate Bankilt, mille aruandeaastal ka 
tagastasime.

2018. aasta septembris lunastasime võlakirja summas 152,0 mln 
eurot seoses lõpptähtaja saabumisega. Nelja Energia AS oman-
damisel võtsime üle ka Oslo börsil noteeritud Nelja Energia AS 
6,5%-st intressi kandva võlakirja nominaalväärtuses 48,5 mln 
eurot, mille otsustasime enne tähtaega tagasi kutsuda. Võlakirja 
lunastamine toimus 2018. aasta detsembris.  

Võlakirjade, pangalaenude ja kapitalirendi õiglane väärtus:

miljonites eurodes 31. DETSEMBER

 2018 2017

Võlakirjade nominaalväärtus (lisa 3.1) 606,3   758,3

Võlakirjade turuväärtus noteeritud müügihinna alusel 
(lisa 3.3)

637,0   817,8

Fikseeritud intressimääraga pangalaenude  
nominaalväärtus (lisa 3.1)

156,7 174,6

Fikseeritud intressimääraga pangalaenude  
õiglane väärtus (lisa 3.3)

159,5 177,4

Ujuva intressimääraga pangalaenude  
ja kapitalirendikohustuste nominaalväärtus (lisa 3.1)

394,4 -

Ujuva intressimääraga pangalaenude  
ja kapitalirendikohustuste õiglane väärtus (lisa 3.3)

394,4 -

Võlakirjad on nomineeritud eurodes ning noteeritud Londoni börsil. 
Võlakirjade turuväärtuse leidmisel on kasutatud õiglase väärtuse 
hierarhia tasemele 1 vastavaid sisendeid.

21. Võlakohustused, järg
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Kapitalirendikohustused nominaalväärtuses tagasimaksetähtaja 
järgi

miljonites eurodes 31. DETSEMBER

 2018 2017

< 1 aasta 11,1 -

1–5 aastat 0,2 -

> 5 aasta - -

Minimaalsed liisingumaksed kokku 11,3 -

Võlakohustused intressimäärade fikseerimise perioodi järgi 

miljonites eurodes 31. DETSEMBER

 2018 2017

< 1 aasta 408,2 170,2   

1–5 aastat 664,3 176,7   

> 5 aasta 37,0 534,2   

Kokku (lisad 3.1, 3.2 ja 12) 1 109,5   881,1   

Varasem periood kuni järgmise intressimäära ümberhindamiseni  
või tagasimaksetähtajani.

130,5 mln euro ulatuses on tabelis kajastatud kuni ühe aasta  
pikkuse intressimäärade fikseerimise perioodiga võlakohustuste 
intressirisk maandatud intressiswapidega.

Võlakohustuste kaalutud keskmised efektiivsed intressimäärad

miljonites eurodes 31. DETSEMBER

 2018 2017

Pangalaenud 1,0% 1,5%

Võlakirjad 4,5% 4,3%

Kapitalirent 2,4%

21. Võlakohustused, järg
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22.  Võlad hankijatele ja muud võlad

miljonites eurodes 31. DETSEMBER

2018 2017

Finantskohustused võlgades hankijatele ja muudes 
võlgades

Võlad hankijatele 103,6 98,5

Viitvõlad 7,0 8,1

Võlad seotud osapooltele (lisa 37) 3,1 3,2

Muud võlad 7,2 5,7

Kokku finantskohustused võlgades hankijatele  
ja muudes võlgades (lisa 3.1 ja 12)

120,9 115,5

Võlad töötajatele (lisa 3.1) 21,0 18,9

Maksuvõlad (lisa 3.1) 44,2 43,6

Ettemaksud 28,1 1,1

Kokku võlad hankijatele ja muud võlad 214,2 179,1

sh lühiajalised võlad hankijatele ja muud võlad 212,6 177,6

sh pikaajalised võlad hankijatele ja muud võlad 1,6 1,5

Võlad hankijatele saldo sisaldab seisuga 31. detsember 2018  
võlgnevust põhivara eest summas 37,4 mln eurot (2017: 29,2 mln 
eurot).

23.  Tulevaste perioodide tulud

Liitumis- ja muud teenustasud

miljonites eurodes 31. DETSEMBER

2018 2017

Tulevaste perioodide tulud liitumis- ja muudelt  
teenustasudelt perioodi algul

189,9 174,9

Laekunud liitumis- ja muud teenustasud 23,3 19,0

Liitumistasu katteks üle antud varade maksumus 2,6 3,6

Tuludena kajastatud liitumis- ja muud teenustasud 
(lisad 25 ja 32)

-8,2 -7,6

Tulevaste perioodide tulud liitumis- ja muudelt  
teenustasudelt perioodi lõpul

207,6 189,9

Ülejäänud tulevaste perioodide tulud seisuga 31.12.2018 summas 
5,4 mln eurot (31.12.2017 5,9 mln eurot) moodustasid siht- 
finantseerimise kohustused.
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24.  Eraldised

miljonites eurodes
 

Algjääk  
31. detsember 2017

Moodustamine ja  
ümberhindamine  

(lisa 5)

Arvestatud  
intressikulu  

(lisa 30)

Kasutamine Lõppjääk 31. detsember 2018

Lühiajaline eraldis Pikaajaline eraldis

Keskkonnakaitselised eraldised (lisa 29) 28,7 -3,2 0,8 -1,1 4,4 20,8

Mäetööde lõpetamise eraldised (lisa 29) 0,8 -0,1 - - - 0,7

Töötajatega seotud eraldised (lisa 28) 5,3 2,2 0,1 -0,9 1,9 4,8

Varade demonteerimise kulude eraldis 3,7 1,2 0,2 - - 5,1

Kasvuhoonegaaside emissiooni eraldis 
(lisad 8 ja 27)

65,1 82,8 - -60,3 87,6 -

Eraldis kahjulike lepingute suhtes 0,5 -0,3 - - 0,2 -

Taastuvenergia sertifikaatide eraldis - 0,8 - - 0,8 -

Kokku eraldised (lisa 4) 104,1 83,4 1,1 -62,3 94,9 31,4

miljonites eurodes
 

Algjääk  
31. detsember 2016

Moodustamine ja  
ümberhindamine  

(lisa 5)

Arvestatud  
intressikulu  

(lisa 30)

Kasutamine Lõppjääk 31. detsember 2017

Lühiajaline eraldis Pikaajaline eraldis

Keskkonnakaitselised eraldised (lisa 29) 27,6 2,3 0,8 -2,0 5,1 23,6

Mäetööde lõpetamise eraldised  
(lisad 28 ja 29)

0,8 - - - - 0,8

Töötajatega seotud eraldised (lisa 28) 5,3 0,5 0,1 -0,6 0,9 4,4

Varade demonteerimise kulude eraldis 3,5 - 0,2 - - 3,7

Kasvuhoonegaaside emissiooni eraldis 
(lisad 16 ja 27)

47,0 64,9 - -46,8 65,1 -

Eraldis kahjulike lepingute suhtes - 0,5 - - 0,5 -

Lepingutest tulenevate kohustuste 
eraldis

4,3   -4,3 - -

Kokku eraldised (lisa 4) 88,5 68,2 1,1 -53,7 71,6 32,5

Eraldiste moodustamise ja ümberhindamise kuludest 2018. majandusaastal tulenes 0,2 mln eurot (2017: 2,6 mln eurot) diskontomäärade 
muutusest. 
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Keskkonnakaitselised ja mäetööde lõpetamise eraldised on 
moodustatud:

 – kaevandatud maa-alade rekultiveerimiseks;
 – pinnase puhastamiseks;
 – kaevandamise tegevuse tagajärjel rikutud veevarustuse 

taastamiseks;
 – lõhketöödega ehitistele tekitatud kahjude väljaselgitamiseks ja 

kompenseerimiseks;
 – jäätmeväljade sulgemiseks ja üleliigse vee neutraliseerimiseks;
 – suletud tuhaväljade järelhooldustööde tegemiseks;
 – tööstusjäätmete prügila sulgemiseks;
 – asbesti likvideerimiseks elektrijaamades;
 – kaevandamisõiguse tasu maksmiseks;
 – seadmete ja rajatiste demonteerimiseks ja kokku kogumiseks.

Pikaajalised keskkonnakaitselised kohustused realiseeruvad  
Eesti Energia Kaevandustes aastatel 2019–2038 ning Narva 
Elektrijaamades 2019–2058. Mäetööde lõpetamisega kaasnevad 
kohustused realiseeruvad aastatel 2019–2038. 

Töötajatega seotud eraldised on moodustatud:
 – kollektiivlepingutes ning muudes kokkulepetes sätestatud  

toetuste maksmiseks;
 – tervisekahjustuste hüvitamiseks;
 – koondamishüvitiste maksmiseks;
 – stipendiumite maksmiseks.

Pikaajalised töötajatega seotud eraldised realiseeruvad lepingu-
tes sätestatud tähtaegade jooksul või töötajate järelejäänud eluea 

jooksul, mille määramise aluseks on võetud Statistikaameti andmed 
prognoositavate eluigade kohta vastavalt vanusele. Kaevanduste ja 
karjääride koondamishüvitiste eraldised moodustatakse siis, kui on 
välja kuulutatud kaevanduste ja karjääride lõppsulgemisplaanid.

Varade demonteerimise kulude eraldis on moodustatud Narva 
Elektrijaamades renoveeritud 8. ja 11. ploki ning tööstusjäätmete 
prügila tulevase demonteerimisega seotud kulutuste katteks. 
Varade demonteerimise kulude nüüdisväärtus on arvestatud põhi-
vara soetusmaksumusse. Varade demonteerimise kulude eraldised 
realiseeruvad aastatel 2034–2035.

Kasvuhoonegaaside emissioonikulu eraldis on moodustatud 
kontsernile kuuluvate või soojusenergia tootmise eest või 
elektritootmise moderniseerimiseks tasuta eraldatavate kasvu-
hoonegaaside ühikute keskmises hinnas. Aruandeperioodil ja 
võrreldaval perioodil on kontsernile tasuta eraldatud järgmised 
kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikute kogused:

a) aruandeperioodil elektritootmise moderniseerimiseks 
tehtud investeeringute eest tasuta saastekvoote ei  
eraldatud; 2017. aastal tehtud investeeringute eest eraldati 
tasuta CO2 saastekvootide ühikuid kokku  1 997 203 tonni,  
mis laekusid 2018. aasta alguses.

b) Septembris 2018 tunnistas Euroopa Komisjon nõuetekohaseks 
Enefit Energiatootmine AS-i taotluse tasuta CO2 saastekvootide 
eraldamiseks õlitööstusele periood 2013-2020 eest E-140 ja 
E-280 seadmetele, millega toodetakse põlevkivist vedelkütust. 

24. Eraldised, järg
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Novembris 2018 laekus 3 251 951 tonni CO2 saastekvooti  
ajavahemiku 2013-2018 eest. 2017. aastal antud seadmetele  
tasuta saastekvoote ei eraldatud.

c) Aruandeperioodil eraldati soojusenergia tootmise eest tasuta 
saastekvoote kokku 184 796 tonni  (2017: 212 310 tonni). Tasuta 
saadud kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikud võetakse 
arvesse eraldise arvutamisel perioodil, mille eest ühikud on 
eraldatud, sõltumata nende tegelikust ülekandmise ajast  
(lisa 33).

Pikaajaliste eraldiste loomisel on kasutatud diskontomääraga 
0,15%–4,05% (2017: 0,19%–4,11%). Eraldiste diskonteerimisel  
kasutatakse diskontomäärade kõverat, mis võimaldab anda  
täpsema hinnangu erinevates ajahorisontides paiknevatele 
eraldistele.

25.  Müügitulu

miljonites eurodes 1. JAANUAR – 
31. DETSEMBER

2018 2017

Tegevusvaldkondade lõikes

Kaupade müük

Elektrienergia müük 434,5 348,4

Põlevkiviõli müük 113,1 86,1

Soojusenergia müük 32,5 32,4

Gaasienergia müük 16,3 15,9

Põlevkivi müük 4,5 -

Muu kaupade müük 14,3 11,3

Kokku kaupade müük 615,2 494,1

Teenuste müük

Võrguga seotud teenuste müük 230,9 235,6

Liitumise teenustasud (lisad 23 ja 32) 8,2 7,6

Vara rent ja hooldus (lisa 7) 1,2 1,1

Muude teenuste müük 19,8 15,5

Kokku teenuste müük 260,1 259,8

Kokku müügitulu (lisa 5) 875,3 753,9

24. Eraldised, järg
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26.  Muud äritulud

miljonites eurodes 1. JAANUAR – 
31. DETSEMBER

 2018 2017

Saadud viivised, trahvid, hüvitised 10,0 34,0

Kasum tuletisinstrumentide ümberhindlusest 9,7 1,4

Kasum materiaalse põhivara müügist (lisa 32) 1,1 0,9

Kasum valuutakursi muutusest 0,5 11,1

Sihtfinantseerimine (lisa 23) 0,4 0,3

Kasum sidusettevõtja osaluse müügist (lisa 35) - 9,2

Muud äritulud 0,6 0,3

Kokku muud äritulud 22,3 57,2

Saadud viivised, trahvid, hüvitised all on kajastatud Auvere  
elektrijaama ehitamisega seotud leppetrahv summas 6,1 mln eurot, 
(2017. aastal 30,9 mln eurot) mille kohaselt nõustus GE kompen-
seerima Eesti Energiale saamata jäänud tulu (lisa 4).

27.  Kaubad, toore, materjal ja teenused

miljonites eurodes 1. JAANUAR – 
31. DETSEMBER

 2018 2017

Ülekandeteenused 79,4 80,6

Kasvuhoonegaaside emissioonikulu (lisa 24) 82,8 64,9

Elektrienergia 51,5 20,8

Hooldus- ja remonditööd 45,5 38,2

Materjalid ja varuosad toodangu valmistamiseks 31,2 27,5

Loodusvarade ressursimaks 25,0 15,3

Keskkonnakaitselised saastemaksud 27,4 28,7

Tehnoloogiline kütus 21,3 20,5

Ostetud gaas edasimüügiks 16,9 15,1

Muud kaubad, toore, materjal ja teenused 47,2 43,0

Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused 428,2 354,6

28.  Tööjõukulud

Töötajate arv 1. JAANUAR – 31. DETSEMBER

 2018 2017

Töötajate arv perioodi algul 5 807 5 840

Töötajate arv perioodi lõpul 5 763 5 807

Keskmine töötajate arv 5 678 5 708

miljonites eurodes 1. JAANUAR – 
31. DETSEMBER

2018 2017

Tööjõukulud

Põhitasud, lisatasud, preemiad, puhkusetasud 122,6 116,5

Keskmine töötasu kuus (eurodes) 1 799,3 1 700,8

Muud tasud ja toetused töötajatele 3,5 3,1

Tööjõukuludelt arvestatud maksud 42,0 40,2

Töötajatega seotud eraldiste moodustamine  
ja ümberhindamine (lisa 24)

2,2 0,5

Kokku arvestatud tööjõukulud 170,3 160,3

sh arvestatud nõukogudele ja juhatustele (lisa 37)

Palgakulu, preemiad, lisatasud 2,9 2,7

Erisoodustused 0,1 0,2

Kokku arvestatud nõukogudele ja juhatustele 3,0 2,9

Kapitaliseeritud oma jõududega ehitatud materiaalse 
põhivara maksumusse

-14,6 -18,7

Kaetud mäetööde peatamise ja keskkonnakaitselistest 
eraldistest (lisa 24)

-0,1 -

Kokku tööjõukulud 155,6 141,6

Emaettevõtja juhatuse liikmed valib emaettevõtja nõukogu.  
Juhatuse liikmed valitakse tähtajaliselt kuni 5 aastaks.
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29.  Muud tegevuskulud

miljonites eurodes 1. JAANUAR – 
31. DETSEMBER

 2018 2017

Mitmesugused bürookulud 8,1 7,2

Rendikulud (lisa 7) 5,0 5,0

Mäetööde lõpetamise ja keskkonnakaitseliste eraldiste 
moodustamine (lisa 24)

-3,3 2,3

Uurimis- ja arengukulud 2,7 1,9

Kahjum valuutakursi muutustest - 11,1

Kahjum ebatõenäoliselt laekuvatest laenunõuetest 
(lisad 5, 13 ja 32)

- 0,2

Muud tegevuskulud 29,3 24,5

Muud tegevuskulud 41,8 52,2

30.  Neto finantstulud (-kulud)

miljonites eurodes 1. JAANUAR – 
31. DETSEMBER

 2018 2017

Finantstulud   

Intressitulud 0,3 0,2

Kasum valuutakursi muutusest 0,1 0,6

Kokku finantstulud (lisa 32) 0,4 0,8

Finantskulud   

Intressikulud võlakohustustelt   

Intressikulud võlakohustustustelt -36,4 -34,3

Kapitaliseeritud laenukasutuse kulutused (lisa 6) 13,2 22,3

Kokku intressikulud võlakohustustelt (lisa 32) -23,2 -12,0

Intressikulud eraldistelt (lisa 24) -1,1 -1,1

Kokku intressikulud -24,3 -13,1

Kahjum valuutakursi muutustest - -6,5

Muud finantskulud -0,8 -0,1

Kokku finantskulud -25,1 -19,7

Neto finantstulud (-kulud) -24,7 -18,9
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31.  Tulumaksukulu

Vastavalt kehtivale tulumaksuseadusele maksustatakse Eestis äri-
ühinguid dividendide jaotamisel. Alates 1. jaanuarist 2015 kehtib 
tulumaksumäär 20/80 dividendide netosummast. Maksustamisele 
ei kuulu jaotatavad dividendid, mida makstakse teistelt äriühingutelt 
saadavate dividendide arvel, tingimusel, et dividendide saajale kuu-
lus dividendide maksmise ajal vähemalt 10% suurune osalus.

Keskmine tegelik tulumaksumäär

miljonites eurodes 1. JAANUAR – 
31. DETSEMBER

 2018 2017

Eesti

Dividendide netosumma 15,8 47,0

Dividendidele rakendatav tulumaksumäär 20/80 20/80

Teoreetiline tulumaks antud tulumaksumääraga 4,0 11,8

Sidusettevõtjatelt saadud dividendidemõju -0,6 -0,4

Tegelik tulumaks dividendidelt 3,4 11,4

Keskmine efektiivne tulumaksumäär 17% 19%

Tütarettevõtjate tulumaksukulu 1,0 -

Kokku tulumaksukulu 4,4 11,4

32.  Äritegevusest saadud raha

miljonites eurodes 1. JAANUAR – 
31. DETSEMBER

 2018 2017

Kasum enne maksustamist 110,6 112,2

Korrigeerimised   
Materiaalse põhivara kulum ja väärtuse langus (lisad 5 ja 6) 151,9 132,4

Immateriaalse põhivara amortisatsioon ja väärtuse langus 
(lisad 5 ja 8)

2,6 3,4

Tuludena kajastatud liitumis- ja muud teenustasud  
(lisad 4, 23 ja 25)

-8,2 -7,6

Kasum materiaalse põhivara müügist (Lisa 26) -1,1 -0,8

Kasum sidusettevõtja osaluse müügist (Lisa 26)  - -9,2

Põhivara soetamiseks saadud sihtfinantseerimise  
amortisatsioon (lisa 23)

-0,4 -0,3

Kasum (kahjum) kapitaliosaluse meetodil investeeringutelt 
sidusettevõtjatesse (lisa 9)

-6,6 -2,7

Tasumata/laekumata kasum/kahjum tuletisinstrumentidelt -41,7 9,8

Kahjum ebatõenäoliselt laekuvatest laenunõuetest  
(lisad 5, 13, 29 ja 35)

 - 0,2

Kasum/kahjum valuutakursi muutustelt välisvaluutas 
antud laenudelt

 - 4,7

Kasum/kahjum muudest mitterahalistest tehingutest -0,7 -

Intressikulud võlakohustustelt (lisa 30) 23,3 12,0

Intressi- ja muud finantstulud (lisa 30) -0,3 -0,3

Korrigeeritud kasum enne maksustamist 229,4 253,8
Äritegevusega seotud käibevarade netomuutus

Äritegevusega seotud nõuete muutus (lisa 13) -7,6 54,1

Varude muutus (lisa 11) -17,0 -2,6

Muu äritegevusega seotud käibevarade netomuutus -47,7 -31,3

Kokku äritegevusega seotud käibevarade netomuutus -72,3 20,2
Äritegevusega seotud kohustuste netomuutus

Eraldiste muutus (lisa 24) 21,0 15,7

Võlgnevuse muutus hankijatele (lisa 22) -6,7 9,3

Muu äritegevusega seotud kohustuste netomuutus 37,1 -3,6

Kokku äritegevusega seotud kohustuste netomuutus 51,4 21,4
Äritegevusest saadud raha 208,5 295,4
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33.  Bilansivälised varad ning tingimuslikud ja siduvad 
tulevikukohustused

(a) Bilansivälised varad

Põlevkivivarud
Kontserni ja tema sidusettevõtjate valduses olevate põlevkivi-
varude ülevaade on esitatud alltoodud tabelis. Eesti Vabariigi 
põlevkivivarud kajastavad riikliku maavaradebilansi kohaseid 
põlevkivivarusid. Rahvusvaheliste arendusprojektide põlevkivi- 
varude kajastamisel on lähtutud rahvusvaheliste standardite  
nõuetest avalikustatud varudele ja varadele. Varude klassifit-
seerimine ja usaldusväärsuse määramine on teostatud volitatud 
ekspertide poolt nii uurituse taseme kui majandusliku väljavaate 
osas. Sõltuvalt projekti arendusetapist on varude kajastamisel 
kohandatud ja arvesse võetud teadaolevaid tehnilisi, keskkonna-
kaitselisi ja sotsiaalmajanduslikke piiranguid. 

miljonites tonnides 31. DETSEMBER

 2018 2017

Eesti

kõrge usaldusväärsus* 268 286

Jordaania

APCO***

kõrge usaldusväärsus* 924 924

prognoos** 295 295

JOSE

kõrge usaldusväärsus* - -

prognoos** 2309 2309

Ameerika Ühendriigid**

kõrge usaldusväärsus** 3500 3500

usaldusväärne** 2300 2300

prognoos** 230 230

* Varu on osa uuritud geoloogilisest varust, mille määramisel on arvesse võetud teadaole-
vad tehnilised, keskkonnakaitselised ja sotsiaalmajanduslikud piirangud.

** Varu on geoloogilise uuringu tulemusel määratud kõrge majandusliku potensiaaliga 
põlevkivi kogus maapõues, mille puhul pole arvesse võetud võimalikke kasutamist limitee-
rivaid piiranguid. 

APCO*** Eesti Energiale kuulub ettevõttes 10%-ne osalus

Eesti põlevkivivarude vähenemine on tingitud Uus-Kiviõli kaevan-
damisloa kehtetuks kuulutamisest 2017. aasta veebruaris riigikohtu 
poolt.

Emissiooniõigused
EU Emissions Trading System’i artikkel 10c rakendamisel võib kont-
sern oma elektritootmise moderniseerimiseks saada ajavahemikul 
2013-2017 kokku kuni 17,7 mln tonni tasuta kasvuhoonegaaside 
lubatud heitkoguse ühikut. Lisaks on kontsernil võimalik vastavalt 
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artiklile 10a saada ajavahemikul 2013-2020 tasuta kasvuhoone-
gaaside lubatud heitkoguse ühikuid soojuse tootmiseks kokku kuni 
2,1 mln tonni  ning kuni 1,1 mln tonni õlitööstuse seadmetele, millega 
toodetakse põlevkivist vedelkütust (lisad 16 ja 24).

(b) Tingimuslikud kohustused

Potentsiaalsed maksurevisjonist tulenevad kohustused

Eesti
Maksuhaldur ei ole algatanud ega läbi viinud maksurevisjoni ega 
üksikjuhtumi kontrolli üheski kontserniettevõttes. Maksuhalduril 
on õigus kontrollida ettevõtte maksuarvestust kuni 5 aasta jooksul 
maksudeklaratsiooni esitamise tähtajast ning vigade tuvastamisel 
määrata täiendav maksusumma, intressid ja trahv. Juhtkonna  
hinnangul ei esine asjaolusid, mille tulemusena võiks maksuhaldur 
määrata kontsernile olulise täiendava maksusumma.

Välisriigid
Juhtkonna hinnangul ei esine asjaolusid, mille tulemusena võiks 
maksuhaldur määrata kontsernile olulise täiendava  maksusumma.

(c) Siduvad tulevikukohustused

Ehituslepingutest tulenevad siduvad tulevikukohustused
Seisuga 31. detsember 2018 oli kontsernil põhivara soetamiseks 
sõlmitud lepingutest tulenevaid kohustusi 69,0 mln euro 
(31. detsember 2017: 102,7 mln euro) eest.

Kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikute ostulepingud
Seisuga 31. detsember 2018 oli kontsernil sõlmitud lepinguid  
kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikute ostuks 
2019. aastaks summas 83,8 mln eurot (31. detsember 2018: 
96,2 mln eurot).

Tehnovõrkude ja -rajatiste talumise tasu
Tehnovõrkude ja -rajatiste talumise tasu on asjaõigusseadusest 
tulenev kohustus, mille järgi on tehnovõrgu või -rajatise omanik 
kohustatud maksma tasu kinnisasja omanikule tehnorajatiste talu-
mise eest oma maatükil. Seisuga 31. detsember 2018 oli kontsernil 
talumiskohustus 2019. aastaks 0,1 mln eurot (31. detsember 2017: 
0,1 mln eurot).

Hoonestusõigused
Kontsernil on seatud hoonestusõigusi järgmiseks 20-99 aastaks 
teatud tuuleparkide alustele maatükkidele. Järgmiste perioodide 
minimaalsed rendimaksed sõlmitud mittekatkestatavates kasutus-
rendilepingutest olid järgmised:

miljonites eurodes 31. DETSEMBER

 2018 2017

< 1 aasta 1,5 -

1–5 aastat 6,1 -

> 5 aasta 38,1 -

Kokku 45,7 -

33. Bilansivälised varad ning tingimuslikud ja siduvad tulevikukohustused, järg
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Jordaania põlevkivielektrijaama omakapitali 
finantseerimiskohustus
Peale Attarat Power Company („APCO“) Jordaania põlevkivielektri-
jaama rahastamise lõpule viimist on APCO omanikud 45% ulatuses 
YTL Power International (Malaisia), 45% Guangdong Yudean Group 
Co. Limited (Hiina) ja 10% Eesti Energia.

Aktsionärid on võtnud kohustuse panustada elektriprojekti oma-
kapitali 528 mln USD, millest Eesti Energia finantseerimise suurus 
moodustab 53 miljonit USD. Eesti Energia on tänaseks finant-
seerinud projekti 37,1 mln USD ulatuses (34,9 mln euro ulatuses), 
ülejäänud osa 15,9 mln USD (13,3 mln eurot) finantseeritakse vas-
tavalt projektiplaanile (lisa 35).

34.  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. 2017. ja 2018. aastal aktsia- 
kapitalis muutusi ei olnud.

miljonites eurodes 1. JAANUAR – 
31. DETSEMBER

 2018 2017

Emaettevõtja omaniku osa kasumist (mln eurot) 106,0 100,7

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

Tavapuhaskasum aktsia kohta (eurot) 0,17 0,16

Lahustunud puhaskasum aktsia kohta (eurot) 0,17 0,16

35.  Sidusettevõtja osaluse müük

16. märtsil 2017 viis Attarat Power Company („APCO“) lõpule  
Jordaania põlevkivielektrijaama rahastamise. Seoses Jordaania 
põlevkivielektrijaama projekti rahastamise lõpule viimisega jõus-
tus ka aktsiate müügileping, millega Eesti Energia vähendas oma 
varasemat 65% osalust APCO’s 10%-le. Eesti Energia sai aktsiate 
müügist ja projekti arenduskulude tagastusena kokku 50,4 mln 
USD (46,9 mln eurot), millest 30,6 mln USD (28,4 mln eurot) moo-
dustasid antud laenude tagasimaksed. Kogu tehingu kasumiks 
kujunes 9,7 mln USD (9,2 mln eurot).

Eesti Energia AS säilitas  olulise mõju peale 55% osaluse müügi- 
tehingut, mis annab õiguse omandiväärtusega seotud tuludele, 
mistõttu kajastatakse allesjäänud 10% osalust jätkuvalt investee-
ringuna sidusettevõttesse. APCO aktsionärid on võtnud kohustuse 
panustada elektriprojekti omakapitali 528 mln USD, millest Eesti 
Energia finantseerimise suurus moodustab 53 mln USD  (lisad 9  
ja 26).

36.  Tütarettevõtja ost

29. mail allkirjastati aktsiate ostu-müügileping, mille kohaselt 
omandas Enefit Green 100% taastuvenergiaettevõtte Nelja Energia 
aktsiatest. Novembris sai Enefit Greenist pärast Eesti, Läti ja Leedu 
konkurentsiameti heakskiitu Nelja Energia omanik. Enefit Green 
ostis Nelja Energia, kuna see toetab hästi kontserni strateegilist 
eesmärki: toota 2022. aastal 40% elektrist taastuvatest ja alterna-
tiivsetest allikatest.

33. Bilansivälised varad ning tingimuslikud ja siduvad tulevikukohustused, järg
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Omandamisel tekkinud firmaväärtus, mida ei olnud võimalik kvalifit- 
seerida eristatavaks varaks, moodustas 19,9 mln eurot ning on 
seostatav tuuleparkide ja nende arendusprojektidega.

Alljärgnevas tabelis on toodud info omandatud osaluse soetus- 
maksumuse, omandatud eristatavate varade ja kohustuste õig-
laste väärtuste ning mittekontrolliva osaluse kohta omandamise 
kuupäeval:

Omandatud osaluse eristatavad varad ja kohustused:

miljonites eurodes
 

 
Õiglane väärtus

VARAD  

Materiaalne põhivara 443,2

Immateriaalne põhivara 0,3

Pikaajalised finantsinvesteeringud 3,5

Muud pikaajalised nõued 0,3

Varud 5,6

Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 15,6

Raha ja raha ekvivalendid 31,4

Kokku varad 499,9

KOHUSTUSED  

Võlakohustused 211,1

Tuletisinstrumendid 3,6

Võlad hankijatele ja muud võlad 8,1

Edasilükkunud tulumaksukohustus 13,0

Kokku kohustused 235,8

Mittekontrolliv osalus 2,7

Kokku omandatud eristatav netovara 261,4

Omandatud osaluse soetusmaksumus 281,3

Firmaväärtus 19,9 

Tütarettevõtte soetuse rahavoog -249,9

Nelja Energia AS tulude summa konsolideeritud kasumiaruandes 
moodustas perioodil 06. november 2018 - 31. detsember 2018 
13,4 mln eurot ning kahjum 2.0 mln eurot.

Edasilükkunud tulumaksukohustus summas 13,0 mln eurot kuju-
nes ostuanalüüsis määratud Leedu tuuleparkide hindamisel 
õiglaste väärtuste ning raamatupidamise varade bilansiliste mak-
sumuse vahest, mis on arvutatud kehtivate maksumäärade alusel. 
Leedu Vabariigis maksustatakse ettevõtete kasum 15%-ise tulu-
maksumääraga. Aruandeperioodil moodustas tulumaksukohustuse 
muutus kasumiaruandes kokku 1,0 mln eurot. Edasilükkunud tulu-
maksu maksmise kohustus tekib kontsernil tuuleparkide müügil.

Firmaväärtusena on kajastatud ostuanalüüsi käigus identifitsee-
rimata varad, mille väärtuseid ei saa vastavalt IFRS 3-s toodud 
varade kajastamise kriteeriumitele bilansis arvele võtta. Peamiselt 
on seetõttu firmaväärtusena kajastatud intellektuaalne vara  
(tööjõud), ettevõtte tugev reputatsioon ning turuosa

37.  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 kontroll või oluline 
mõju. Samuti on loetud seotud osapoolteks kõik üksused, kus riigil 
on kontroll või valitsev mõju.

36. Tütarettevõtja ost, järg
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Tehingud sidusettevõtjatega

miljonites eurodes 1. JAANUAR – 
31. DETSEMBER

 2018 2017

Kaupade ost 18,5 18,0

Teenuste ost - 0,4

Tulu teenuse müügist 2,7 0,2

Tulu kaupade müügist 0,1 -

Antud laenud - 0,2

2017. aastal realiseerusid enamusosaluse müügitehingu käigus 
sidusettevõtte Attarat Power Holding Co BV kontsernile antud 
laenud. Lisaks finantseeriti Jordaania elektriprojekti omakapitali 
summas 34,9 miljoni eurot (lisad 9, 32 ja 35).

Tehingud üksustega, milles nõukogu ja juhatuse liikmed omavad 
olulist mõjuvõimu

miljonites eurodes 1. JAANUAR – 
31. DETSEMBER

 2018 2017

Kaupade ja teenuste ost 1,1 0,4

Kontsern müüb teistele riigi kontrolli või olulise mõju all olevatele 
üksustele elektrit, võrguteenust ja soojusenergiat tavapärase äri- 
tegevuse käigus. Kontsern on teinud aruandeperioodil ja võrrel-
daval perioodil olulises summas ostu- ja müügitehinguid Elering 
AS-ga, mis on 100%-liselt riigile kuuluv äriühing.

Tehingud Elering AS-ga

miljonites eurodes 1. JAANUAR – 
31. DETSEMBER

 2018 2017

Teenuste ost 82,9 81,3

Kaupade ost 11,4 13,1

Põhivara ost ja ettemaksed põhivara eest 5,5 3,0

Kaupade ja teenuste müük (sh taastuvenergia toetus) 23,0   19,8

Nõuded Elering AS-i vastu ning kohustused Elering AS-i ees

miljonites eurodes 1. JAANUAR – 
31. DETSEMBER

 2018 2017

Nõuded (lisa 13) 3,5 2,6

Kohustused (lisa 22) 22,6 20,6

Juhatuse ja nõukogu liikmetele makstud tasud on avalikustatud 
lisas 28. Nõuded sidusettevõtjatele on avalikustatud lisas 13 ning 
võlad sidusettevõtjatele lisas 22. Võrreldaval perioodil ei ole hinna-
tud alla nõudeid seotud osapoolte vastu.

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

Võrguteenuse ostul-müügil kasutatakse Konkurentsiameti poolt 
kinnitatud hindu. 

37. Tehingud seotud osapooltega, järg
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38.  Finantsinformatsioon emaettevõtja kohta

Emaettevõtja kohta esitatava finantsinformatsioonina on toodud 
emaettevõtja eraldiseisvad põhiaruanded, mille avalikustamine on 
nõutud Eesti raamatupidamise seadusega. Emaettevõtja põhiaru-
anded on koostatud kasutades samu arvestuspõhimõtteid, mida on 
kasutatud konsolideeritud aruannete koostamisel. Emaettevõtja 
konsolideerimata aruannetes kajastatakse investeeringud tütar-  
ja sidusettevõtjatesse soetusmaksumuses.

Kasumiaruanne

miljonites eurodes 1. JAANUAR – 
31. DETSEMBER

 2018 2017

Müügitulu 297,0 257,2

Muud äritulud 49,9 20,7

Kaubad, toore, materjal ja teenused -275,6 -214,1

Mitmesugused tegevuskulud -16,3 -38,1

Tööjõukulud -35,2 -32,8

Põhivara kulum, amortisatsioon ja väärtuse langus -2,2 -2,7

Muud ärikulud -50,4 -15,3

ÄRIKASUM -32,8 -25,1

Finantstulud 51,3 68,2

Finantskulud -30,5 -44,6

Kokku finantstulud (-kulud) 20,8 23,6

   

KASUM ENNE TULUMAKSUSTAMIST -12,0 -1,5

   

ARUANDEAASTA KASUM -12,0 -1,5

Koondkasumiaruanne

miljonites eurodes 1. JAANUAR – 
31. DETSEMBER

 2018 2017

ARUANDEAASTA KASUM -12,0 -1,5

Muu koondkasum   

Riskimaandamisinstrumentide ümberhindlus 3,5 2,2

Aruandeaasta muu koondkasum 3,5 2,2

   

ARUANDEAASTA KOONDKASUM KOKKU -8,5 0,7
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Finantsseisundi aruanne

miljonites eurodes 31. DETSEMBER 

 2018 2017

VARAD   

Põhivara   

Materiaalne põhivara 29,4 25,8

Immateriaalne põhivara 7,4 5,6

Tuletisinstrumendid 0,1 0,2

Investeeringud tütarettevõtjatesse 529,3 524,7

Investeeringud sidusettevõtjatesse - -

Nõuded tütarettevõtjatele ja muud nõuded 219,2 210,7

Kokku põhivara 785,4 767,0

   

Käibevara   

Varud 3,2 1,2

Kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse 
ühikud

123,3 96,8

Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 1 336,2 1 075,2

Tuletisinstrumendid 56,3 3,6

Raha ja raha ekvivalendid 16,2 254,4

Kokku käibevara 1 535,2 1 431,2

Kokku varad 2 320,6 2 198,2

38. Finantsinformatsioon emaettevõtja kohta, järg

miljonites eurodes 31. DETSEMBER 

 2018 2017

OMAKAPITAL   

   

Aktsiakapital 621,6 621,6

Ülekurss 259,8 259,8

Kohustuslik reservkapital 62,1 62,1

Riskimaandamise reserv 5,7 2,2

Jaotamata kasum 269,9 297,7

Kokku omakapital 1 219,1 1 243,4

   

KOHUSTUSED   

Pikaajalised kohustused   

Võlakohustused 851,2 711,2

Tuletisinstrumendid 0,7 -

Eraldised 0,5 0,5

Kokku pikaajalised kohustused 852,4 711,7

Lühiajalised kohustused   

Võlakohustused 97,9 169,9

Võlad hankijatele ja muud võlad 123,4 63,7

Tuletisinstrumendid 27,7 9,2

Eraldised 0,1 0,3

Kokku lühiajalised kohustused 249,1 243,1

Kokku kohustused 1 101,5 954,8

   

Kokku kohustused ja omakapital 2 320,6 2 198,2
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Rahavoogude aruanne

miljonites eurodes  

 2018 2017

Rahavood äritegevusest   

Kasum enne maksustamist -12,0 -1,5

Korrigeerimised   

Materiaalse põhivara kulum 1,6 1,4

Immateriaalse põhivara amortisatsioon 0,6 1,3

Kasum/kahjum materiaalse põhivara müügist - -0,1

Kasum tütarettevõtja müügist - -1,4

Kahjum ebatõenäoliselt laekuvatest laenunõuetest - 17,0

Muud kasumid/kahjumid investeeringutelt -15,6 -47,0

Tasumata/laekumata kasum/kahjum 
tuletisinstrumentidelt

-29,9 4,5

Kasum/kahjum valuutakursi muutustelt  
välisvaluutas antud laenudelt

- 8,2

Intressikulu võlakohustustelt 33,1 34,3

Intressitulu -35,6 -20,7

Korrigeeritud puhaskasum -57,8 -4,0

Äritegevusega seotud käibevarade netomuutus   

Kahjum ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest - 0,3

Äritegevusega seotud nõuete muutus  -8,3 3,4

Varude muutus -2,1 0,4

Muu äritegevusega seotud käibevarade netomuutus -43,6 -33,0

Kokku äritegevusega seotud käibevarade netomuutus -54,0 -28,9

Äritegevusega seotud kohustuste netomuutus   

Eraldiste muutus -0,2 0,2

Võlgnevuse muutus hankijatele -1,4 0,9

Muu äritegevusega seotud kohustuste netomuutus 31,7 -29,9

Kokku äritegevusega seotud kohustuste netomuutus 30,1 -28,8

Makstud intressid ja laenukulud -26,7 -26,9

Saadud intressid 29,2 16,2

Kokku rahavood äritegevusest -79,2 -72,4

miljonites eurodes  

 2018 2017

Rahavood investeerimisest   

Tasutud materiaalse ja immateriaalse  
põhivara soetamisel

-8,0 -4,8

Laekunud materiaalse põhivara müügist 0,3 1,0

Tasutud finantsinvesteeringute soetamisel - -34,9

Finantsinvesteeringutelt laekunud dividendid 15,6 47,0

Sisse makstud tütarettevõtjate aktsiakapitali -4,5 -2,6

Laekunud tütarettevõtjate müügist - 4,2

Tütarettevõtjatele antud laenud - -0,8

Tütarettevõtjatele antud laenude tagasimaksed - 31,8

Tütarettevõtjatele antud laenu kandmine 
ebatõenäoliseks

- 5,7

Tütarettevõtjatele antud arvelduskrediidi muutus -206,7 149,0

Antud muud laenud - -0,9

Laekunud finantsinvetseeringute müügist ja 
lunastamisest

- 34,9

Kokku rahavood  investeerimistegevusest -203,3 229,6

Rahavood finantseerimisest   

Saadud pikaajalised laenud 270,0 -

Lunastatud võlakirjad -152,0 -

Tagasi makstud pangalaenud -57,9 -66,3

Tasutud tütarettevõtja vähemusosaluse soetamisel - -1,0

Makstud dividendid -15,8 -47,0

Kokku rahavood  finantseerimistegevusest 44,3 -114,3

Puhas rahavoog -238,2 42,9

Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi algul 254,4 211,5

Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi lõpul 16,2 254,4

Kokku raha ja raha ekvivalentide muutus -238,2 42,9

38. Finantsinformatsioon emaettevõtja kohta, järg
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Omakapitali muutuste aruanne

miljonites eurodes Aktsia-
kapital

Ülekurss Kohustuslik 
reservkapital

Riskimaandamise 
reserv

Realiseerimata 
kursivahed

Jaotamata 
kasum

Kokku

Omakapital seisuga 31. detsember 2016 621,6 259,8 62,1 - - 346,5 1 290,0

Kontrolli ja olulise mõju all olevate osaluste bilansiline maksumus      -537,4 -537,4

Kontrolli ja olulise mõju all olevate osaluste väärtus kapitaliosaluse meetodil    -28,5 11,9 961,1 944,5

Korrigeeritud konsolideerimata omakapital seisuga 31. detsember 2016 (lisa 19)    -28,5 11,9 770,2 1 697,1

Aruandeaasta kasum - - - - - -1,5 -1,5

Aruandeaasta muu koondkasum - - - 2,2 - - 2,2

Aruandeaasta koondkasum kokku - - - 2,2  -1,5 0,7

Makstud dividendid      -47,0 -47,0

Tütarettevõtja vähemusosaluse omandamine - - - - - -0,3 -0,3

Kokku omanike poolt tehtud ning omanikele tehtud väljamaksed,  
mis on kajastatud otse omakapitalis

- - - - - -47,3 -47,3

Omakapital seisuga 31. detsember 2017 621,6 259,8 62,1 2,2 - 297,7 1 243,4

Kontrolli ja olulise mõju all olevate osaluste bilansiline maksumus      -524,7 -524,7

Kontrolli ja olulise mõju all olevate osaluste väärtus kapitaliosaluse meetodil    -14,4 8,6 1 050,6 1 044,8

Korrigeeritud konsolideerimata omakapital seisuga 31. detsember 2017 (lisa 19)    -12,2 8,6 823,6 1 763,5

Aruandeaasta kasum - - - - - -12,0 -12,0

Aruandeaasta muu koondkasum - - - 3,5 - - 3,5

Aruandeaasta koondkasum kokku - - - 3,5  -12,0 -8,5

Makstud dividendid      -15,8 -15,8

Kokku omanike poolt tehtud ning omanikele tehtud väljamaksed,  
mis on kajastatud otse omakapitalis

- - - - - -15,8 -15,8

Omakapital seisuga 31. detsember 2018 621,6 259,8 62,1 5,7 - 269,9 1 219,1

Kontrolli ja olulise mõju all olevate osaluste bilansiline maksumus      -529,3 -529,3

Kontrolli ja olulise mõju all olevate osaluste väärtus kapitaliosaluse meetodil    -14,5 9,6 1 173,2 1 168,3

Korrigeeritud konsolideerimata omakapital seisuga 31. detsember 2018 (lisa 19)    -8,8 9,6 913,8 1 858,1

Korrigeeritud konsolideerimata jaotamata kasum on vastavalt Eesti raamatupidamise seadusele summa, millest aktsiaselts võib teha aktsionä-
ridele väljamakseid.

38. Finantsinformatsioon emaettevõtja kohta, järg
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T: 614 1800, F: 614 1900, www.pwc.ee  

 
 
 
 
 
 

Aruanne konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande auditi kohta 
 

Meie arvamus 
 
Meie arvates kajastab konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes osades õiglaselt AS-i Eesti Energia ja selle tütarettevõtete 
(koos Kontsern) konsolideeritud finantsseisundit seisuga 31. detsember 2018 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta konsolideeritud 
finantstulemust ja konsolideeritud rahavoogusid kooskõlas rahvusvaheliste finantsaruandluse standarditega, nagu need on vastu võetud Euroopa Liidu 
poolt. 
 
Meie auditi arvamus on kooskõlas auditikomiteele esitatud täiendava aruandega. 
 

Mida me auditeerisime 
 
Kontserni konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne sisaldab: 
 konsolideeritud finantsseisundi aruannet seisuga 31. detsember 2018; 
 konsolideeritud kasumiaruannet ja konsolideeritud koondkasumiaruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta; 
 konsolideeritud rahavoogude aruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta;  
 konsolideeritud omakapitali muutuste aruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta; ja 
 konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande lisasid, mis sisaldavad oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ja muud selgitavat infot.  
 

Arvamuse alus 
 
Viisime auditi läbi kooskõlas rahvusvaheliste auditeerimisstandarditega (ISA-d). Meie kohustused vastavalt nendele standarditele on täiendavalt 
kirjeldatud meie aruande osas „Audiitori kohustused seoses konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande auditiga“.  
 
Usume, et kogutud auditi tõendusmaterjal on piisav ja asjakohane meie arvamuse avaldamiseks.  

Sõltumatu vandeaudiitori aruanne 

AS-i Eesti Energia aktsionärile 

I  Eesti Energia aastaaruanne 2018  I  
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Peamised 
auditi 

teemad 

Sõltumatus 
 
Oleme Kontsernist sõltumatud kooskõlas Rahvusvaheliste Arvestusekspertide Eetikakoodeksite Nõukogu (IESBA) poolt välja antud kutseliste 
arvestusekspertide eetikakoodeksiga (IESBA koodeks) ja Eesti Vabariigi audiitortegevuse seaduses sätestatud eetikanõuetega. Oleme täitnud oma muud 
eetikaalased kohustused vastavalt IESBA koodeksile ja Eesti Vabariigi audiitortegevuse seaduse eetikanõuetele. 
 
Oma parima teadmise ja veendumuse kohaselt kinnitame, et meie poolt Kontsernile osutatud auditivälised teenused on olnud kooskõlas Eesti Vabariigis 
kehtivate seaduste ja regulatsioonidega ning et me ei ole osutanud auditiväliseid teenuseid, mis on keelatud Eesti Vabariigi audiitortegevuse seaduse 
§-i 591  poolt.  
 

Ülevaade meie auditist 

Kokkuvõte  

 

Olulisus 
Auditi olulisus Kontserni tasandil on 7,1 miljonit eurot, mis moodustab ligikaudu 2,5% kasumist enne intresse, makse ja kulumit 
(EBITDA). 

Auditi ulatus 
Kohandasime auditi ulatust lähtudes Kontserni kuuluvate ettevõtete riski tasemest ja suurusest ning viisime läbi kas täismahus 
auditi või eraldiseisvad auditiprotseduurid oluliste kasumiaruande või bilansiridade osas. Kontserni tasemel kontrollisime 
konsolideerimist ning teostasime täiendavad analüütilised protseduurid nende Kontserni ettevõtete osas, mida eespool 
nimetatud protseduurid ei hõlmanud, et veenduda konsolideeritud finantsaruandlust mõjutavate väärkajastamiste puudumises.  

Peamised auditi teemad 
 Materiaalse põhivara väärtuse languse hindamine 
 Nelja Energia AS-i omandamise raamatupidamislik kajastamine 

 
Oma auditi kujundamisel määrasime me olulisuse ja hindasime olulise väärkajastamise riske konsolideeritud raamatupidamise aastaaruandes. Erilist 
tähelepanu pöörasime valdkondadele, kus juhatus on kasutanud subjektiivseid hinnanguid, näiteks oluliste raamatupidamislike hinnangute puhul, mis 
tuginesid eeldustele ja tulevikusündmustele, mis on oma olemuselt ebakindlad. Nagu kõikides oma auditites, tegelesime riskiga, et juhtkond eirab 
sisekontrollisüsteemi, hinnates muu hulgas seda, kas on asjaolusid, mis viitavad pettusest tuleneda võivale olulise väärkajastamise riskile. 

Olulisus 

Auditi 
ulatus 
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Olulisus 

Meie auditi ulatust mõjutas meie poolt määratud olulisus. Auditi eesmärgiks on omandada põhjendatud kindlustunne selle kohta, et konsolideeritud 
raamatupidamise aastaaruanne ei sisalda olulisi väärkajastamisi. Väärkajastamised võivad tuleneda pettusest või veast. Neid loetakse oluliseks siis, kui 
võib põhjendatult eeldada, et need võivad, kas üksikult või koos, mõjutada kasutajate poolt konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande alusel 
tehtavaid majanduslikke otsuseid. 
 
Tuginedes oma professionaalsele hinnangule määrasime olulisusele, sealhulgas konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande kui terviku olulisusele, 
teatud numbrilised piirmäärad, mis on toodud alljärgnevas tabelis. Need numbrilised piirmäärad koos kvalitatiivsete kaalutlustega aitasid meil määrata 
meie auditi ulatust ja meie auditiprotseduuride olemust, ajastust ja mahtu ning hinnata väärkajastamiste mõju raamatupidamise aastaaruandele kui 
tervikule nii eraldiseisvalt kui summeerituna. 
 
Kontserni olulisus  7,1 miljonit eurot 

Kuidas me selle määrasime Ligikaudu 2,5% kasumist enne intresse, makse ja kulumit (EBITDA). 

Rakendatud olulisuse 
kriteeriumi põhjendus 

Olulisuse arvestuse aluseks on valitud EBITDA, kuna meie hinnangul on see võtmemõõdikuks Kontserni 
tulemuslikkuse hindamisel nii juhatuse kui ka väliste huvigruppide poolt.  

Peamised auditi teemad 

Peamised auditi teemad on valdkonnad, mis olid meie professionaalse hinnangu kohaselt käesoleva perioodi konsolideeritud raamatupidamise 
aastaaruande auditis kõige olulisemad. Neid valdkondi käsitleti konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande kui terviku auditeerimise ja sellele 
arvamuse avaldamise kontekstis ning me ei avalda nende valdkondade kohta eraldi arvamust. 
 

Peamine auditi teema Kuidas me tegelesime peamise auditi teemaga oma auditis 

Materiaalse põhivara väärtuse languse hindamine 
 
Juhatuse poolt tehtud olulised eeldused ning nende mõju materiaalse 
põhivara kaetavale väärtusele on kirjeldatud aastaaruande 
lisades 4 ning 6. 
  
 
 

Esmalt hindasime, kas on varasid, mille puhul esinevad väärtuse languse 
indikatsioonid, mida juhtkond ei ole tuvastanud. Hindamisel lähtusime meie 
teadmistest Kontserni ja selle äritegevuse kohta ning tööstusharude kohta, kus 
Kontsern tegutseb. Lisaks viisime läbi intervjuud Kontserni juhatuse liikmete ja 
võtmetöötajatega ning vaatasime läbi Kontserni sisemise aruandlusega seotud 
dokumendid. Leidsime, et juhatuse järeldused varade osas, mille puhul esinevad 
väärtuse languse indikatsioonid, on kooskõlas meie poolt omandatud 
tõendusmaterjaliga. 
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Seisuga 31. detsember 2018 moodustavad Kontserni materiaalsed 
põhivarad kokku 2 955 miljonit eurot, millest põhiline osa asub 
Eestis ja on seotud põlevkivi kaevandamise ning põlevkiviõli ja 
elektri tootmisega. Volatiilsed elektri turuhinnad ning ebakindlus 
nende muutuste osas tulevikus on indikatsiooniks, et elektri 
tootmisega seotud varade kaetav väärtus võib olla madalam nende 
bilansilisest jääkväärtusest. 
  
Kontserni materiaalse põhivara kaetava väärtuse aluseks on 
kasutusväärtus, mis põhineb tulevaste perioodide diskonteeritud 
rahavoogudel.  
 
Kuna tulevaste perioodide rahavoogude prognoosimine ja 
diskonteerimine on paratamatult seotud ebakindlusega, siis on 
varade väärtuse hindamine subjektiivne ning tugineb oluliste 
eelduste kasutamisel. Mitmeid vara väärtuse testi aluseks olevaid 
olulisi eelduseid mõjutavad globaalsed ja siseriiklikud 
majanduspoliitilised tegurid. Hinnanguliste eelduste kasutamise 
tõttu eksisteerib oluline risk, et potentsiaalne varade väärtuse langus 
võib jääda tuvastamata või olla ebakorrektselt arvestatud. Sellest 
tulenevalt on antud valdkond üheks peamiseks auditi teemaks. 

Hindasime põhilisi juhatuse poolt varade kaetava väärtuse arvestamisel kasutatud 
eelduseid ja hinnanguid, sealhulgas majandustegevusega seotud eelduseid nagu 
prognoositavad tegevuskulud, elektri tootmismahud ja tootmisseadmete 
töökindlus. Kontrollisime juhatuse eelduseid, võrreldes neid äritasandi juhtidelt 
saadud informatsiooniga, Kontserni tegelike tulemuste ning sisemiste 
dokumentidega, nagu näiteks eelarveprognoosid ja juhtorganite 
koosolekuprotokollid. Valdkondades, kus juhatus oli lähtunud turusisenditest, 
nagu näiteks elektri ja CO2 heitmekvootide hinnad, võrdlesime neid väliste 
infoallikatega. Kaasasime PwC hindamisspetsialiste, kes aitasid meil hinnata 
juhatuse poolt rakendatud diskontomäärade asjakohasust. Võrdlesime neid 
määrasid välise infoga ja kontrollisime nende aluseks olevaid eelduseid lähtudes 
meie teadmistest Kontsernist ja selle tööstusharudest. Tuginedes eespool 
kirjeldatud protseduuride alusel kogutud tõendusmaterjalile, ei tuvastanud me 
olulisi vigu, vastuolusid või arvesse võtmata informatsiooni kaetava väärtuse 
arvutamisel kasutatud põhilistes eeldustes ja hinnangutes. 
  
Teostatud auditiprotseduuride põhjal järeldasime, et juhatuse hinnangud on 
kooskõlas kättesaadava informatsiooniga ja aastaaruandes avalikustatud info 
peegeldab asjakohaselt hindamismudeli sensitiivsust ja võimalikku mõju vara 
kaetavale väärtusele lähtudes IAS 36 ja IAS 1 nõuetest. 

Nelja Energia AS-i omandamise raamatupidamislik 
kajastamine 
 
Juhatus on avalikustanud tehinguga seotud detailse 
informatsiooni lisas 36.  
 
2018. aasta novembris omandas Kontsern taastuvatest allikatest 
elektrienergia tootja Nelja Energia AS-i koos selle tütar- ja 
sidusettevõtetega 281,3 miljoni euro suuruse tasu eest nagu on 
täpsemalt kirjeldatud lisas 36. 
 

Hindasime, kas Kontserni äriühenduste kajastamise arvestuspõhimõtted on 
kooskõlas IFRSiga.  
 
Hindasime ja teostasime detailseid protseduure juhtkonna poolt koostatud 
ostuanalüüsi osas,  sealhulgas: 
• hindasime eraldi identifitseeritavate varade ja kohustuste loetelu põhjendatust 

ja vastavust IFRSi nõuetele; 
• hindasime juhtkonna poolt teostatud hinnanguid omandatud eraldi 

identifitseeritavate varade ja ülevõetud kohustuste õiglase väärtuse 
määramisel; 

• kaasasime PwC hindamiseksperte hindamaks õiglase väärtuse määramiseks 
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Äriühenduste arvestus hõlmab ostuanalüüsi koostamist, mille käigus 
jagatakse makstud tasu õiglane väärtus omandatud ettevõtte eraldi 
identifitseeritavate varade, kohustuste ja tingimuslike kohustuste 
õiglastele väärtustele, kajastades ülejäänud osa firmaväärtusena. 
Need õiglased väärtused määrati juhtkonna poolt ning nad tuginesid 
hinnangutel.  
 
Keskendusime sellele valdkonnale omandatud äritegevuse suuruse ja 
sellega seotud hinnangute keerukuse tõttu. 

kasutatud metoodikat;  
• kasutades PwC hindamiseksperte, testisime põhieelduste, sealhulgas 

rahavooprognooside ja diskontomäärade, põhjendatust; ja 
• kontrollisime tekkiva firmaväärtuse arvutuse õigsust.  
 
Lisaks hindasime Nelja Energia AS-i omandamisega seotud avalikustatud info 
piisavust. Teostatud auditiprotseduuride põhjal järeldasime, et Nelja Energia AS-i 
omandamise tehingu kajastamise arvestupõhimõtted ja selle osas aastaaruandes 
avalikustatud informatsioon on kooskõlas IFRS 3 ja IAS 1 nõuetega. 

Kuidas me kujundasime oma auditi ulatuse  

Kujundasime oma auditi ulatuse eesmärgiga teha piisavalt tööd, võimaldamaks meil avaldada arvamust konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande 
kui terviku kohta, võttes arvesse Kontserni struktuuri, raamatupidamisprotsesse ja kontrollprotseduure, ning tööstusharu, milles Kontsern tegutseb. 
 
Antud eesmärgi saavutamiseks teostasime täismahus auditi Kontserni järgmiste üksuste finantsaruannete osas, tingituna nende suurusest ja riski 
tasemest: Enefit Energiatootmine AS (elektrienergia ja põlevkiviõli tootmine), Enefit Kaevandused AS (põlevkivi kaevandamine), Elektrilevi OÜ 
(ülekandevõrgud), Eesti Energia AS (emaettevõte), Enefit Green AS (taastuvelektrienergia tootmine), Nelja Energia AS ja selle tütarettevõtted 
(taastuvatest allikatest elektrienergia tootmine). Lisaks teostasime ka eraldiseisvad auditiprotseduurid Enefit SIA (elektri müük Lätis) müügitulu ning 
Enefit American Oil’i (põlevkivi arendusõigused USAs), Enefit Solutions AS-i (metallkonstruktsioonide valmistamine) ja Enefit Outotec Technology OÜ 
(Enefit tehnoloogia testtehas) varade võimaliku väärtuse languse osas. Kontserni tasemel kontrollisime konsolideerimist ning teostasime täiendavad 
analüütilised protseduurid nende Kontserni ettevõtete osas, mida eespool nimetatud protseduurid ei hõlmanud, et veenduda konsolideeritud 
finantsaruandlust mõjutavate väärtkajastamiste puudumises. Kirjeldav informatsioon Kontserni struktuuri osas on esitatud aastaaruande lisas 10. 
 

Muu informatsioon 
 
Juhatus vastutab muu informatsiooni eest, mis sisaldub aastaaruandes lisaks konsolideeritud raamatupidamise aastaaruandele ja meie audiitori 
aruandele.  
 
Meie arvamus konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande kohta ei hõlma muud informatsiooni ja me ei avalda muu informatsiooni kohta 
kindlustandvat arvamust. 
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Konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande auditeerimise käigus on meie kohustus lugeda muud informatsiooni ja kaaluda seda tehes, kas muu 
informatsioon sisaldab olulisi vasturääkivusi konsolideeritud raamatupidamise aruandega või meie poolt auditi käigus saadud teadmistega või tundub 
muul viisil olevat oluliselt väärkajastatud. Kui me teeme tehtud töö põhjal järelduse, et muu informatsioon on oluliselt väärkajastatud, oleme kohustatud 
selle info oma aruandes välja tooma. Meil ei ole sellega seoses midagi välja tuua. 
 

Juhatuse ja nende, kelle ülesandeks on Kontserni valitsemine, kohustused seoses konsolideeritud 
raamatupidamise aastaaruandega 
 
Juhatus vastutab konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande koostamise ja õiglase esitamise eest kooskõlas rahvusvaheliste finantsaruandluse 
standarditega, nagu need on vastu võetud Euroopa Liidu poolt, ja sellise sisekontrollisüsteemi rakendamise eest, nagu juhatus peab vajalikuks, 
võimaldamaks pettusest või veast tulenevate oluliste väärkajastamisteta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande koostamist. 
 
Konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande koostamisel on juhatus kohustatud hindama Kontserni jätkusuutlikkust, avalikustama vajadusel infot 
tegevuse jätkuvusega seotud asjaolude kohta ja kasutama tegevuse jätkuvuse printsiipi, välja arvatud juhul, kui juhatus kavatseb Kontserni likvideerida või 
tegevuse lõpetada või tal puudub realistlik alternatiiv eelnimetatud tegevustele. 
 
Need, kelle ülesandeks on valitsemine, vastutavad Kontserni finantsaruandlusprotsessi üle järelevalve teostamise eest. 
 

Audiitori kohustused seoses konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande auditiga 
 
Meie eesmärk on saada põhjendatud kindlus selle kohta, kas konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne tervikuna on pettusest või veast tulenevate 
oluliste väärkajastamisteta, ja anda välja audiitori aruanne, mis sisaldab meie arvamust. Kuigi põhjendatud kindlus on kõrgetasemeline kindlus, ei anna 
ISA-dega kooskõlas läbiviidud audit garantiid, et oluline väärkajastamine alati avastatakse. Väärkajastamised võivad tuleneda pettusest või veast ja neid 
peetakse oluliseks siis, kui võib põhjendatult eeldada, et need võivad kas üksikult või koos mõjutada kasutajate poolt konsolideeritud raamatupidamise 
aastaaruande alusel tehtavaid majanduslikke otsuseid. 
 
Kooskõlas ISA-dega läbiviidud auditi käigus kasutame me kutsealast otsustust ja säilitame kutsealase skeptitsismi. Samuti me: 
 
 tuvastame ja hindame riske, et konsolideeritud raamatupidamise aastaaruandes võib olla olulisi väärkajastamisi tulenevalt pettusest või veast, 

kavandame ja teostame auditiprotseduurid vastavalt tuvastatud riskidele ning kogume piisava ja asjakohase auditi tõendusmaterjali meie arvamuse 
avaldamiseks. Pettusest tuleneva olulise väärkajastamise mitteavastamise risk on suurem kui veast tuleneva väärkajastamise puhul, sest pettus võib 
tähendada varjatud kokkuleppeid, võltsimist, tahtlikku tegevusetust, vääresitiste tegemist või sisekontrollisüsteemi eiramist;  
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 omandame arusaama auditi kontekstis asjakohasest sisekontrollisüsteemist, selleks, et kujundada auditiprotseduure sobivalt antud olukorrale, kuid 
mitte selleks, et avaldada arvamust Kontserni sisekontrollisüsteemi tõhususe kohta; 

 hindame kasutatud arvestuspõhimõtete asjakohasust ning juhatuse poolt tehtud raamatupidamislike hinnangute ja nende kohta avalikustatud info 
põhjendatust; 

 otsustame, kas juhatuse poolt kasutatud tegevuse jätkuvuse printsiip on asjakohane ning kas kogutud auditi tõendusmaterjali põhjal on olulist 
ebakindlust põhjustavaid sündmusi või tingimusi, mis võivad tekitada märkimisväärset kahtlust Kontserni jätkusuutlikkuses. Kui me järeldame, et 
eksisteerib oluline ebakindlus, oleme kohustatud oma audiitori aruandes juhtima tähelepanu infole, mis on selle kohta avalikustatud konsolideeritud 
raamatupidamise aastaaruandes, või kui avalikustatud info on ebapiisav, siis modifitseerima oma arvamust. Meie järeldused tuginevad audiitori 
aruande kuupäevani kogutud auditi tõendusmaterjalil. Tulevased sündmused või tingimused võivad siiski põhjustada Kontserni tegevuse jätkumise 
lõppemist; 

 hindame konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande üldist esitusviisi, struktuuri ja sisu, sealhulgas avalikustatud informatsiooni, ning seda, kas 
konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne esitab toimunud tehinguid ja sündmusi viisil, millega saavutatakse õiglane esitusviis;  

 hangime piisava asjakohase tõendusmaterjali Kontserni kuuluvate majandusüksuste või äritegevuste finantsinformatsiooni kohta, avaldamaks 
arvamust konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande kui terviku kohta. Me vastutame Kontserni auditi juhtimise, järelevalve ja läbiviimise eest ja 
oleme ainuvastutavad oma auditiarvamuse eest. 

 
Me vahetame infot nendega, kelle ülesandeks on Kontserni valitsemine, muu hulgas auditi planeeritud ulatuse ja ajastuse ning oluliste auditi 
tähelepanekute kohta, sealhulgas auditi käigus tuvastatud oluliste sisekontrollisüsteemi puuduste kohta.  
 
Samuti kinnitame neile, kelle ülesandeks on valitsemine, et oleme järginud sõltumatust puudutavaid eetikanõudeid ning edastame neile info kõikide 
suhete ja muude asjaolude kohta, mis võivad tekitada põhjendatud kahtlust meie sõltumatuse riivamise kohta, ja vajadusel vastavate kaitsemehhanismide 
kohta. 
 
Neile, kelle ülesandeks on valitsemine, edastatud auditiga seotud teemade seast valime välja need teemad, mis olid käesoleva perioodi konsolideeritud 
raamatupidamise aastaaruande auditi kontekstis kõige olulisemad ja on seega peamised auditi teemad. Me kirjeldame neid teemasid audiitori aruandes, 
välja arvatud juhul, kui seaduse või regulatsiooni kohaselt on keelatud antud teema kohta infot avalikustada või kui me äärmiselt erandlikel juhtudel 
otsustame, et antud teema kohta ei peaks meie aruandes infot esitama, kuna võib põhjendatult eeldada, et antud info esitamisega kaasnevad kahjulikud 
tagajärjed ületavad avaliku huvi rahuldamisest saadava kasu.  
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Aruanne muude seadustest ja regulatsioonidest tulenevate nõuete kohta 
 
 

Audiitoriks määramine ja audiitorteenuse osutamise periood 
 
Meid määrati esmakordselt AS-i Eesti Energia kui avaliku huvi üksuse audiitoriks 31. detsembril 2005 lõppenud majandusaasta suhtes. Meid on uuesti 
audiitoriks määratud vastavalt vahepealsetel aastatel toimunud konkurssidele ja aktsionäride otsustele ning meie audiitorteenuse katkematu osutamise 
periood AS-ile Eesti Energia kui avaliku huvi üksusele on kokku 14 aastat. 
 
 
 
AS PricewaterhouseCoopers 
 
 
 
 
 
 
Tiit Raimla          
Vastutav vandeaudiitor, litsents nr 287       
 
 
21. veebruar 2019 
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Kasumi jaotamise ettepanek
Eesti Energia kontserni jaotamata kasum seisuga 31. detsember 2018 oli 913 721 612,87 eurot,  
millest 2018. a puhaskasum moodustas 106 002 573,58 eurot.

Juhatus teeb äriseadustiku § 332 alusel ettepaneku jaotada Eesti Energia kontserni jaotamata kasum 
seisuga 31. detsember 2018 järgmiselt:

1. maksta aktsionärile dividendidena 57 000 000 eurot;

2. seoses Eesti Energia kontserni jätkuva finantseerimisvajadusega jätta ülejäänud jaotamata kasum 
summas 856 721 612,87 eurot jaotamata.
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21. veebruar 2019

Juhatuse esimees

Hando Sutter

Juhatuse liikmed

Andri Avila

Raine Pajo

Margus Vals

Juhatuse liikmete allkirjad 
2018. majandusaasta aruandele
Eesti Energia juhatus on 2018. majandusaastal täitnud nõuete-
kohaselt juhatuse liikmete kohustusi ning juhtinud Eesti Energia 
kontserni seatud eesmärkide suunas. Juhatus on regulaarselt and-
nud aru nõukogule, on lähtunud oma volitustest ja esitanud kõik 
vajaliku nõukogule otsustamiseks. Juhatus teadvustab ja kinnitab 
käesolevaga oma kohustust majandusaasta aruande ettevalmis-
tuse ning selles sisalduvate andmete eest.

Eesti Energia kontserni 31. detsembril 2018 lõppenud majandus-
aasta aruanne koosneb tegevusaruandest, konsolideeritud 
raamatupidamise aastaaruandest, audiitori järeldusotsusest ja 
kasumi jaotamise ettepanekust. Aktsiaseltsi juhatus on koostanud 
tegevusaruande, konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande 
ja kasumi jaotamise ettepaneku.
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Baasinvesteeringud – investeeringud, mis on vajalikud olemasolevate tootmis-
võimsuste hoidmiseks

MWh – megavatt-tund. 1 MWh on energiahulk, mille toodab (või tarbib) ühe tunni  
jooksul ühtlase 1 MW (megavatt) võimsusega töötav seade

1 000 000 MWh = 1 000 GWh = 1 TWh

Clean Dark Spread (CDS) – Eesti Energia põlevkivi ja CO2 kulu vaba marginaal. Elektri 
börsihinnast (NP Eesti) on maha arvatud põlevkivi täiskulud ja CO2 kulud (arvesta-
des CO2 detsembri tulevikutehingu hinda ning elektrienergia MWh tootmisel tekkivat 
CO2 kogust)

CO2 heitmekvoot – tulenevalt Euroopa Liidu heitkogustega kauplemise süsteemist  
(ETS) annab üks heitmekvoot omanikule õiguse ühe tonni süsinikdioksiidi (CO2)  
emiteerimiseks. Kvootide hulk on piiratud, mistõttu kujuneb kvootidele rahaline väärtus

EBITDA (ingl k earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization) – 
ärikasum enne intressikulusid, makse, põhivara väärtuse langust ja amortisatsiooni 
(immateriaalse põhivara kulum)

EBITDA marginaal – ärikasum enne kulumit (EBITDA) jagatud müügituluga

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

Finantsvõimendus – netovõlg jagatud netovõla ja omakapitali summaga

Hüdroressursside tase – hüdroelektrijaamade reservuaaride täituvuse tase prot-
sendina maksimaalsest võimalikust tasemest. Suurim osa Põhjamaade elektrienergia 
toodangust põhineb hüdroenergial, mille tootmismaht sõltub hüdroreservuaaride 
veetasemest

Juhitavad energiatootmisvarad – tootmisvarad, mis töötavad energiaallikatel nagu 
põlevkivi, põlevkivigaas, hakkepuit, turvas, rehvihake

Keevkihttehnoloogia (CFB) – keevkihtpõletuse tehnoloogia (ingl k circulating fluidised 
bed), kus toimub suuremate (põlemata) osakeste tagasitoide koldesse

Likviidsus – likviidsete varade maht. Raha ja ekvivalentide, lühiajaliste finants- 
i nvesteeringute ja üle 3-kuulise tähtajaga deposiitide summa

Maksujalajälg – näitaja, mis väljendab maksude maksmise kaudu loodud ettevõtte 
panust ühiskonda 

Muutuvkasum – kasum pärast müügituludest muutuvkulude lahutamist

Netovõlg – võlakohustused (amortiseeritult) miinus raha ja raha ekvivalendid,  
rahaturu fondiosakud ja intressivõlakirjad

NP süsteemihind – Nord Pooli elektribörsi hind, mille arvutamise aluseks on kõik tehtud 
ostu ja müügi pakkumised, arvestamata sealjuures ülekandevõimsuste piiranguid

OHSAS, ISO 14001 – rahvusvahelised standardid, mis käsitlevad riskide juhtimist 
töötervishoiu ja ohutuse, keskkonnajuhtimissüsteemi ja õnnetuste ennetamise 
valdkondades

Põhivarade tootlus – ingl k Return On Fixed Assets – ROFA. Jooksva 12 kuu ärikasum 
jagatud keskmise põhivarade mahuga, v.a lõpetamata ehitused (jaotatud tootele)

Põlevkivi ressursitasu – tasu, mis tuleb maksta riigile maardlas asuva ühe tonni 
põlevkivi kasutamise eest

RAB – ingl k Regulated Asset Base ehk reguleeritud varade maht

ROIC – ingl k Return On Invested Capital ehk ärikasum jagatud keskmise investeeritud 
kapitaliga

SAIDI – ingl k System Average Interruption Duration Index ehk süsteemi katkestus-
kestuse indeks. Kliendikatkestuste kogukestus minutites jagatud teenindatud klientide 
arvuga

SAIFI – ingl k System Average Interruption Frequency Index ehk süsteemi katkestus-
sageduse indeks. Kliendikatkestuste koguarv jagatud teenindavate klientide arvuga

Tulevikutehing – osapoolte vahel sõlmitud leping, mis kohustab kokkulepitud alusvara 
(näiteks toorainet) ostma või müüma varem kokkulepitud hinnaga

Tulevikutehingutega kaetud positsioon – tulevaste perioodide müüdava elektri-
energia ja vedelkütuste ning ostetavate heitmekvootide kogus, mille ulatuses hind on 
eelnevalt fikseeritud

Võrgukaod – tarbijateni jõudev elektrienergia kogus on mõnevõrra väiksem elektri-
jaamadest võrku antud kogusest, kuna ülekandmisel muundub osa elektrienergiast 
elektriliinides ja trafodes soojuseks. Väiksemal määral põhjustavad kadu ka elektri-
vargused ja ebatäpne mõõtmine. Võrguettevõte peab kaoenergia kompenseerima ning 
selleks on vaja osta igal tunnil vastav kogus elektrienergiat

Sõnastik
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Investori informatsioon  

Kontserni 2019. majandusaasta tulemused avalikustatakse järgnevalt:

• I kvartali vahearuanne – 30. aprill 2019.

• II kvartali vahearuanne – 30. juuli 2019.

• III kvartali vahearuanne – 30. oktoober 2019.

• Kontserni 2019. majandusaasta auditeeritud tulemused – 28. veebruar 2020.

Eesti Energia majandustulemused ning investorsuhete kontaktid on leitavad kontserni veebilehel:  
https://www.energia.ee/et/ettevottest/investorile 
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