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Juhatuse esimehe pöördumine 

Hea lugeja! 

Kolmandas kvartalis tõusid energiahinnad uutesse kõrgustesse, mis on üle 

Euroopa pannud tarbijad ja tööstuse surve alla. 

Kõrge elektrihinna on tinginud mitme asjaolu koosmõju: Põhjamaade 

hüdroressursside madal tase, kõrge maagaasi hind, rekordiline CO2 

heitmekvoodi hind ning tarbimise suurenemine. Seejuures kõik tegurid on 

eelmise aasta sama perioodiga võrreldes vastupidised. 

Elektrihinnad tõusid kolmandas kvartalis meie koduturgudel rekordtasemele, 

küündides Balti riikides kvartali keskmisena ligi 100 €/MWh. See on mullusest 

2,6 korda kõrgem.   

Nord Pooli päevasisene elektrihinna volatiilsus on samuti suurenenud. Enam 

pole erakordne, kui tunnihind ületab 200 €/MWh. Samas öistel tundidel on 

elektrit saanud osta ka 0 euro lähedaste hindadega. Tiputundidel määrab 

elektrihinna kallim CO2 intensiivne tootmine ja baastundidel muutuvkuluta 

taastuvenergia.  

Tänane olukord on andnud selge sõnumi: turul on liiga vähe taastuvenergia 

võimsust nõudluse rahuldamiseks ning hindade tarbijatele talutaval 

tasemelhoidmiseks. 

Eesti Energia kontserni taastuvenergia kasvuplaani viib ellu tütarettevõte Enefit 

Green, mis on võtnud lähiaastate eesmärgiks oma tootmisvõimsust kasvatada 

2,3 korda 1,1 GW-ni. Lähema paari aasta investeeringute plaan küündib ca 600 

miljoni euroni ning selle elluviimiseks kaasas Enefit Green aktsiate esmase 

avaliku pakkumise (IPO) käigus investoritelt ligi 100 mln eurot. Pakkumise 

kogumaht koos Eesti Energia aktsiate müügiga oli 175 mln eurot. Turul vabalt 

kaubeldavaks muutus 23% Enefit Greeni aktsiatest. 

Kiiresti elluviidav taastuvenergia kasvuplaan tõi Balti regioonis kaasa 

enneolematu investorite huvi liituda Eesti Energia rohepöörde teekonnaga. IPO 

järgselt on Enefit Greenil üle 60 000 jaeinvestori Eestist, Lätist ja Leedust. 

Ühest küljest on see suur usaldus ja toetus, teisalt vastutus uued tuule- ja 

päikesepargid lubatud ajaks valmis ehitada. 

Kahe Leedu tuulepargi projekti puhul oleme jõudnud investeerimisotsuseni. 

Neist viimane puudutab 75 MW võimsusega tuulepargi rajamist Akmenesse, 

mis eelduslikult valmib 2023. aasta lõpuks. Samal aastal valmib ka 43 MW 

võimusega park Šilales. Need kaks uut tuuleparki hakkavad tootma aastas üle 

400 GWh taastuvat elektrienergiat. 

Jõudsime olulise verstapostini avameretuulepargi projektis, sest hanke võitnud 

Skepast&Puhkim alustas Liivi lahe meretuulepargi keskkonnamõjude 

hindamist, mis võtab orienteeruvalt aega kaks aastat ning on määrav 

hoonestusloa väljastamisel. 

Ka olemasolevate tootmisvarade baasilt oleme suutnud taastuvenergia 

toodangut kasvatada. Kolmandas kvartalis kasvas taastuvelektri toodang 

eelmise aasta sama perioodiga võrreldes kümnendiku võrra 343 GWh-ni. 

Kontserni elektritoodang kokku suurenes aastaga 12% tasemele 1,2 TWh. 

Elektri müügikogus suurenes 2020. aastaga võrreldes hüppeliselt ehk kõikide 

koduturgude lõikes 25% tasemele 2,2 TWh. Kuna ka elektri hind oli kõrgem, 

tähendas see enam kui kaks korda suuremat elektri müügitulu.  
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Elektri, soojuse, vedelkütuste ja gaasi müügimaht kasvas kokku 1 protsent ning 

kontserni müügitulu suurenes kolmandas kvartalis aastaga 52 protsenti 

tasemele 291 miljonit eurot. See on Eesti Energia ajaloo parim tulemus 

kolmandas kvartalis. 

Investeeringud kasvasid 60 mln euroni, mida on 57% rohkem kui aasta tagasi. 

Lisaks baas- ja võrguinvesteeringutele tegime esimesed osamaksed 

eelnimetatud Leedu tuuleparkide rajamiseks ning samuti uue Enefit 280 

pürolüüsitehase rajamiseks. Viimasest saab nurgakivi kontseptsioonile, mis 

näeb ette vedelkütuste tootmiselt üleminekut ringmajandusel põhinevaks 

keemiatööstuseks. 

Kui eelmisel aastal lõpetas kontsern kolmanda kvartali 8 miljoni euro suuruse 

kahjumiga, siis tänavu kolmandas kvartalis oli kasumiks 16,9 miljonit eurot. 

Üheksa kuu lõikes on Eesti Energia puhaskasum 33,4 miljonit eurot. 

Ettevaatavalt pole näha, et turud usuks energiahindade kõrge taseme 

möödumist veel niipea. CO2 kvoodi ning maagaasi ajaloolised rekordhinnad 

dikteerivad elektritootmises tipuhindu ning energia nõudlus tervikuna ei näita 

majanduskasvu tingimustes raugemise märke.  

Prognoosimatu tegur on poliitiline sekkumine Euroopa tasandil, samuti ilmastik, 

mis võib tuua kas leevendust või täiendavat survet hindadele. Elutähtsa 

teenuse osutajana jälgime tähelepanelikult Covid-19 viiruse kolmanda laine 

ulatust. Sellega kaasnevad mõjud selguvad samuti tagantjärele. 

 

Hando Sutter  

Eesti Energia juhatuse esimees
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See on Eesti Energia

• Loodud 1939. aastal 

• 4422 töötajat 

• 100% omanik on Eesti Vabariik 

• 5 koduturgu: Eesti, Läti, Leedu, Poola, Soome 

• 4 tegevusvaldkonda: 

o Klienditeenuste valdkond pakub klientidele kasulikke 

energialahendusi ja suurepärast kliendikogemust. Müüme era- ja 

äriklientidele elektrit, soojust, gaasi ja energialahendusi.  

o Taastuvenergia valdkonda kuulub meie tütarettevõte Enefit Green, 

mille taastuvenergia tootmise allikad on Läänemere piirkonna kõige 

mitmekesisemad. Toodame energiat tuulest, päikesest, biomassist, 

olmejäätmetest ja veest. 

o Suurenergeetika valdkonda kuuluvad meie põlevkivi kaevandamise, 

elektri ja õli tootmise ning nende äridega seotud varahaldusega 

tegelevad üksused.  

o Võrguteenuste valdkonda kuulub meie tütarettevõte Elektrilevi, kes 

toob elektri kohale pea kõikidesse kodudesse ja ettevõtetesse Eestis. 

Eesti Energia kontserni struktuur seisuga 30.09.2021 
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Kontserni tegevus- ja finantsnäitajad  

    
III kv 
2021 

III kv 
2020 

Muutus 

Elektrienergia müük, sh GWh 2 168 1 732 +25,2% 

hulgimüük GWh 202 176 +14,5% 

jaemüük GWh 1 966 1 555 +26,4% 

Võrguteenuse müügimaht GWh 1 533 1 445 +6,1% 

Vedelkütuste müük tuh t 94 136 -30,8% 

Soojusenergia müük GWh 151 81 +86,5% 

Töötajate keskmine arv in. 4 353 4 434 -1,8% 

          

Müügitulu mln € 290,8 191,1 +52,2% 

Kulumieelne ärikasum (EBITDA) mln € 65,9 44,4 +48,5% 

Ärikasum mln € 23,3 0,3 +6832,5% 

Puhaskasum mln € 16,9 -8,0 -312,7% 

          

Investeeringud mln € 60,0 38,2 +57,0% 

Äritegevuse rahavood mln € 108,6 73,5 +47,8% 

FFO mln € 50,3 19,2 +162,2% 

Põhivara mln € 3 229,6 3 055,8 +5,7% 

Omakapital mln € 2 105,8 1 982,8 +6,2% 

Netovõlg mln € 754,8 931,6 -19,0% 

          

Netovõlg / EBITDA* korda 3,1 4,2 -26,9% 

FFO* / netovõlg korda 0,3 0,2 +70,2% 

FFO* / intressikulud võlakohustustelt* korda 8,7 5,4 +59,7% 

EBITDA* / intressikulud võlakohustustelt* korda 8,4 6,6 +28,5% 

Finantsvõimendus % 26,4 32,0 -5,6pp 

Investeeritud kapitali tootlus (ROIC)* % 1,6 1,6 - 

EBITDA marginaal % 22,7 23,2 -0,6pp 

Ärikasumi marginaal % 8,0 0,2 +7,8pp 

Suhtarvud ja terminid on selgitatud aruande sõnaseletuste osas lk 52 

* jooksva 12 kuu tulemus 
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Tegevuskeskkond

Eesti Energia tegutseb Baltikumi, Soome ja Poola elektriturul ning 

rahvusvahelisel vedelkütuste turul. Välistest teguritest mõjutavad meie äri 

peamiselt nafta-, elektri- ja heitmekvootide hinnad, konkurents energia- ja 

klienditurgudel, energeetikasektori regulatsioonid ning uute tehnoloogiate 

areng. 

2021. aasta III kvartalis toimusid turuhindades järgmised meie äri oluliselt 

mõjutavad liikumised (võrreldes eelmise aasta sama perioodiga):  

• elektrihinnad kasvasid Poolas 72% ja teistel koduturgudel enam kui 156%; 

• heitmekvootide keskmine hind kerkis 108%; 

• toornafta hind kasvas 69%, kütteõli hind 75%. 

Keskmised elektrihinnad meie koduturgudel tõusid rekordkõrgele 

tasemele 

Eesti on osaline elektribörsil Nord Pool, kus kauplevad elektri tootjad, kes 

müüvad börsile oma toodetud elektrit, ja elektri müüjad, kes ostavad börsilt 

elektrit, et seda lõpptarbijatele edasi müüa. Enim mõjutavad meie tegevust 

Eesti, Läti, Leedu ja Poola elektrihinnad, kuna nendes riikides me nii toodame 

kui ka müüme elektrit. Lisaks müüme elektrit ka Soomes.  

Nord Pooli päevasisene elektrihinna volatiilsus on olnud viimastel aastatel väga 

suur. Tavapäraselt määrab tiputundidel elektrihinna kallim CO2 intentsiivne 

tootmine  ja baastundidel sisuliselt null muutuvkuluga taastuvenergia. 

Eesti ja naaberriikide elektriturud on ülekandekaablitega tihedalt ühendatud. 

Seetõttu mõjutavad elektritootmist ja -hindu ka mitmed tegurid väljaspool meie 

koduturge, näiteks nii veetase Norra hüdroreservuaarides, piirkonna tuuleolud 

ning maagaasi turuhind.  

 

Keskmine 
elektrihind (€/MWh) 

III kv 
2021  

III kv 
2020 

Muutus 

Eesti 97,5 36,8 164,6% 

Läti 99,5 38,4 159,3% 

Leedu 99,7 38,2 161,4% 

Poola 89,0 51,8 71,8% 

Soome 78,6 32,8 139,7% 

Norra 62,6 5,4 1065,5% 

Taani 96,0 33,9 182,8% 

Rootsi 67,8 23,8 184,2% 
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Ülekandekaablite kaudu jõuab Baltimaadesse Põhjamaade hüdroenergia, mis 

on teistel viisidel toodetud elektrist odavam. 2021. aasta III kvartalis oli 

keskmine hüdroressursside tase Põhjamaade hüdroreservuaarides 68,1% 

reservuaaride maksimumtasemest, s.o. 18,5 protsendipunkti madalam kui 

2020. aasta III kvartalis.  

Käesoleva aasta talve jooksul hüdroreservidesse kogunenud lume ning 

pinnase maht on 30 TWh madalam eelmise aasta mahust, mille tulemusel on 

oodata 2021. aasta hüdroenergia toodangu langemist võrreldes eelmise 

aastaga. Hüdroenergia toodangu langus kasvatab regionaalseid 

elektrihindasid, kuna vajalikku elektrit toodetakse kõrgemate muutuvkuludega 

tootmisliikidest.  

 

2021.aasta III kvartalis Hollandi gaasibörsil TTF kaubeldava maagaasi 

keskmine hind oli 48,5 €/MWh (+41,4 €/MWh, +581% võrreldes 2020.aasta III 

kvartaliga). 2021. aasta juuli alguses oli maagaasi hind 36,4 €/MWh kasvades 

septembri lõpuks viimase 10 aasta rekordtasemele 93,2 €/MWh. Maagaasi 

turuhinna kasvu põhjuseks on gaasi tarneraskused, mis on sattunud perioodile, 

mil tavaliselt toimub gaasi talvevarude ladustamine. Maagaasi ladustatakse 

varustusskeemi kohaselt suvel gaasimaardlates. Talvel kasutatakse 

gaasimaardlates ladustatud gaasi tarbimiseks. Tarneraskuste tõttu on hetkel 

gaasimaardlad veel eelmisest talvest pooltühjad ning järgnevaks talveks 

puuduolev kogus on gaasi turuhinnad rekordtasemele viinud. 

Gaasielektrijaamad määravad traditsiooniliselt piirkonna tiputundidel 

elektrihinna. Rekordkõrge gaasi turuhind on III kvartalis tiputundide hinnad 

tõstnud üle 200 €/MWh. Eesti hinnapiirkonnas oli 28. septembril rekordiline 

tunnipõhine turuhind 237,0 €/MWh.  

Kõrge maagaasi hind tinginud Euroopas olukorra, kus gaasist elektrit tootvate 

elektrijaamade tootmise omahind on tõusnud kõrgemaks kui põlevkivist ja 

kivisöest elektri tootmise omahind. Gaasielektrijaamade alternatiivina on 

kasutatud elektri tootmiseks võimalikult tihti ka kivisöejaamasid. Selle tulemusel 

on kivisöes sarnane hinnaralli gaasile. Kivisöe kasutamine, kui poole CO2 

intentiivsem sisend, on suurendanud nõudlus CO2 heitmekvootide järele, mis 

omakorda on tõstnud CO2 heitmekvootide turuhinda.    

CO2 heitmekvootide hinnad kasvasid rekordkõrgele tasemele 

Heitmekvootide süsteemi eesmärk on vähendada CO2 heitmete õhku 

paiskamist üle Euroopa. Selleks soovitakse suunata energiatootjaid kasutama 

vähem saastavaid tooraineid ja investeerima efektiivsematesse 

tootmistehnoloogiatesse.  
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Mida kõrgem on CO2 heitmekvootide hind, seda kallim on Eesti Energial 

põlevkivist elektrit toota. CO2 heitmekvootide hind mõjutab oluliselt põlevkivi 

otsepõletusel toodetud elektri tootmiskulu, eriti meie vanemate ja suurema 

CO2-mahukusega tootmisseadmete puhul. Samal ajal soodustab kõrgem CO2 

heitmekvootide hind meie konkurentsivõimet taastuvenergia tootmisüksustes. 

2021. aasta III kvartali CO2 heitmekvootide hinnad kasvasid rekordtasemele. 

CO2 heitmekvootide keskmine hind oli 2021. aasta III kvartalis 57,1 €/t 

kasvades 2020. aasta sama perioodiga võrreldes 108% (+29,7 €/t). Sealjuures 

juuli alguses oli CO2 heitmekvootide hinnaks 57,7 €/t jõudes III kvartali lõpus 

tasemele 62,0 €/t.  

CO2 heitmekvootide hind jätkas kasvu 2021. aasta III kvartalis. CO2 

heitmekvootide hinnatõusu 2021. aasta III kvartalis põhjustas CO2 

intentsiivsemate põlevkivi- ning kivisöejaamade kasutamisest.  

Energiatootmises on oluliseks näitajaks Clean Dark Spread, mis peegeldab 

elektritootja arvestuslikku kasumimarginaali, mis jääb alles pärast keskmisest 

elektri turuhinnast kütuse- ja CO2 heitmekulude mahaarvamist. Keskmisest 

elektri turuhinnast CO2 heitmekulude mahaarvamise tulemusel kujuneb CO2 

kulu vaba elektri müügimarginaal (ingl Clean Spread).  

Eesti Energia Clean Spread oli 2021. aasta III kvartalis 41,2 €/MWh (+33,6 

€/MWh võrreldes 2020. aasta III kvartaliga). Clean Spread’i kasvu tingis 

eelkõige Eesti elektrihinna tõus (+60,6 €/MWh võrreldes 2020. aasta III 

kvartaliga). CO2 heitmekulude komponent kasvas 27,1 €/MWh võrreldes 2020. 

aasta III kvartaliga.  

Eesti Energia Clean Dark Spread oli 2021. aasta III kvartalis +22,0 €/MWh 

(+31,4 €/MWh võrreldes 2020. aasta III kvartaliga). Põlevkivi kulu 

hinnakomponent Clean Dark Spread’is kasvas 2,2 €/MWh võrreldes 2020. 

aasta III kvartaliga. CO2 ja põlevkivi kulu hinnakomponendi muutuse 

kombineeritud mõju oli -29,2 €/MWh.  

 

 

Toornafta ja kütteõli hinnad kasvasid võrreldes eelmise aasta III 

kvartaliga 

Meie toodetavale põlevkiviõlile kõige lähedasem õliturul laialdaselt kaubeldav 

toode on 1% väävlisisaldusega kütteõli, mille hind sõltub peamiselt Brenti 

toornafta hinnast. Eesti Energia jaoks on toornafta ja kütteõli hinnatõus 

positiivse mõjuga, kuna see tõstab meie põlevkiviõli hinda ning kasvatab 

müügitulu. 
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Brenti toornafta keskmine hind oli 2021. aasta III kvartalis 73,2 USD/bbl ehk 

69% kõrgem (+29,8 USD/bbl) kui 2020. aasta III kvartalis. 2021. aasta juulis 

74,3 USD/bbl, augustis 70,5 USD/bbl ja septembris 74,9 USD/bbl. 

2020. aasta III kvartalis hoidis Covid-19 pandeemiast tingitud nõudluse 

vähenemine vedelkütuste hinda suhteliselt madalal tasemel. 2021. aasta III 

kvartalis vedelkütuste hinnad kasvasid tänu vedelkütuste toodete nõudluse 

kasvule, mis ületas vedelkütuste toodangumahtu. Nõudlust vähendas   kvartali 

teises pooles Covid-19 pandeemiast tingitud Delta tüve laialdasem levik.  

Naftatoodete ja kütteõli hinnad liikusid III kvartalis sarnaselt. 1% 

väävlisisaldusega kütteõli keskmine hind oli 2021. aasta III kvartalis 389,3 €/t 

ehk 75% kõrgem (+166,3 €/t) kui 2020. aasta III kvartalis. 
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Keskmine hind 
III kv 
2021 

III kv  
2020 

III kv  
2019 

Brenti toornafta USD/bbl 73,2 43,4 62,0 

Kütteõli 1% €/t 389,3 222,9 339,3 

Euro vahetuskurss EUR/USD 1,2 1,2 1,1 
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Olulisemad sündmused III kvartalis

Klienditeenused 

Jätkasime edukat pikaajaliste tuuleenergia ostulepingute müüki 

Pikaajaline tuuleenergia ostuleping võimaldab kliendil elektrihinda pikaks 

perioodiks soodsatel tingimustel fikseerida. Uue tuulepargi arendajale annab 

see aga kindluse, et tuulepargil on tagatud stabiilne rahavoog.  

Koostöös kontserni eri üksustega oleme pakkunud pikaajalist hinnakindlust 

juba 780 ärikliendile üle Baltikumi kogumahus 6,19 TWh. Lisaks hakkasime 

seitsmeaastast fikseeritud hinnaga lepingut pakkuma ka Leedu koduklientidele.  

Rajasime taastuvelektril töötava nutika tänavavalgustuse 

Paigaldasime Kose valla tänavatele 46 uut LED-tänavavalgustit, mis aitavad 

tõsta kogukonna turvalisust kohtades, kus valgustus varem puudus. Tegemist 

on taastuvelektril töötava säästliku lahendusega, millel on nutikas 

juhtimissüsteem. Valgustid paigaldati tänasele elektritaristule ja enamjaolt 

olemasolevatele puitmastidele. See muutis töö lihtsamaks ja aitas vähendada 

võrgu rajamiseks vajalikke kulutusi. Esmase investeeringu uue 

tänavavalgustuse väljaehitamiseks tegime meie, kohaliku omavalitsusega sai 

sõlmitud kümneaastane täisteenusleping. Seeläbi tagame, et Kose 

tänavavalgustus on alati töökorras, vähendades sellega valla halduskoormust. 

Taastuvenergia 

Ehitame Leetu oma suurima tuulepargi 

Enefit Green langetas investeerimisotsuse 75 MW võimsuse ja 14 tuulikuga 

Akmene tuulepargi ehitamiseks Leetu. Tegu saab olema ettevõtte suurima 

tuulepargiga ning see valmib 2023. aasta lõpuks.  

Taastuvelekter on kiireim viis süsinikuneutraalsuse saavutamiseks ning 

Baltimaade piirkonnas on tuul ja päike kõige suurema potentsiaaliga 

taastuvenergiaallikad. Uute tuuleparkidega annab annab Enefit Green oma 

panuse riiklike kliimaeesmärkide täitmisse ning tuuleenergia toodangu 

osakaalu märkimisväärsesse suurenemisse siinses regioonis. Lisaks 

võimaldab see pakkuda Eesti Energia klientidele veelgi rohkem rohelist elektrit. 

Suurenergeetika 

Ohutus eelkõige 

Sel sügisel sai Enefit Power esimese Eesti ettevõttena, mis tegeleb ka 

raudteetranspordiga, ühtse Euroopa ohutustunnistuse. 

Raudteeseaduse uute nõuete kohaselt on raudteeinfrastruktuuri ja kaubaveo 

valdkonna tegevuste läbiviimiseks vajalik ohutustunnistus. Tunnistuse andis 

välja Eesti Vabariigi tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet viieks aastaks.  

Võrguteenused 

Omandasime Konkurentsiameti loal Imatra Elektri 

Elektrilevi omandas Imatra Elektri võrguteenuste äri, mis pakkus 

energiateenuseid enam kui 25 000 kliendile Lääne-Eestis ja Viimsis. Tänavu 

märtsis kokku lepitud ostutehing Soome energiakontserni Imatran Seudun 

Sähkö ja Elektrilevi vahel vajas jõustumiseks Konkurentsiameti heakskiitu. 

Tehing viidi lõpuni juulis, kui Konkurentsiamet andis koondumiseks loa. 

Tehingu hinnaks oli 28,9 miljonit eurot.  

Kahe ettevõtte ühinemisel kasvas Elektrilevi osakaal üle-eestilisest 

jaotusvõrgust 95 %-le. Elektrilevi hallata on nüüdsest 63 000 kilomeetrit 
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elektriliine ja 25 300 alajaama. Kliente on võrguettevõttel enam kui 533 000. 

Tehinguga astuti samm edasi, et pakkuda Eestis veelgi parema hinna- ja 

kvaliteedisuhtega võrguteenust. 

Muudame klientidega infovahetuse võrguriketest lihtsamaks 

Elektrilevi tutvustas uut veebirakendust MARU, mille kaudu on kasutajatel 

võimalik lihtsalt ja mugavalt jagada kiireloomulist rikkeinfot, näiteks kui 

tarbimiskohas on elektrikatkestus või märgatakse elektriga seotud ohtlikku 

olukorda. Ühtlasi annab rakendus võimaluse infovahetuseks tormide ajal, kui 

Elektrilevi kõnekeskuses võivad tekkida kõnejärjekorrad. 

 

  



Eesti Energia III kvartali vahearuanne 2021, 1. juuli – 30. september | 15 | 

 

Majandustulemused 

Müügitulu ja EBITDA 

Eesti Energia 2021. aasta III kvartali müügitulu ulatus 290,8 mln euroni. 

Müügitulu kasvas 2020. aasta III kvartaliga võrreldes 52,2% (+99,7 mln eurot).  

 

 

Kulumieelne ärikasum EBITDA oli 65,9 mln eurot, kasvades aastaga 48,5% 

(+21,5 mln eurot). III kvartali puhaskasumiks kujunes 16,9 mln eurot  

(+24,9 mln eurot). 

Müügitulu kasv võrreldes eelmise aasta sama perioodiga tulenes eelkõige 

suurematest elektrienergia tuludest, mis olid tingitud rekordilistest turu-

hindadest ning veerandi võrra suuremast müügikogusest. Vedelkütuste müügi-

tulud samas vähenesid tulenevalt väiksemast müügikogusest ning 

realiseerunud tuletistehingute negatiivsest mõjust. Võrguteenuse müügitulu 

kasv on peamiselt seotud suurema müügikogusega. Muude toodete müügitulu 

kasvas eelkõige gaasienergia suuremate tulude tõttu. 

Elektri EBITDA kasvas eelkõige suurema müügikoguse ning 

tuletisinstrumentide tulemuse tõttu. Võrguteenuse EBITDA vähenes 

võrgukadude katteks ostetud elektrienergia hinna kasvu tõttu. Vedelkütuste 

EBITDA aastavõrdluses langes tulenevalt tuletisinstrumentide negatiivsest 

mõjust. Muude toodete EBITDA kahanes aastavõrdluses, peamiseks 

mõjutajaks oli gaasienergia tuletisinstrumentide väärtuse muutusest arvestatud 

kahjum. 
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Elekter 

Elekter on aastate jooksul olnud Eesti Energia peamine tulu- ja kasumiallikas. 

Ka 2021. aasta III kvartalis teenisime suurima osa oma müügitulust elektri 

müügist.  

Elektri müügitulu  

Võrreldes 2020. aasta III kvartaliga elektri müügihind ja müügikogus 

suurenesid. Elektri müügitulu 2021. aasta III kvartalis kasvas 121,3% 

185,9 mln euroni (+101,9 mln eurot).  

 

Keskmine elektri müügihind  

Eesti Energia kontserni keskmine elektri müügihind oli 2021. aasta III kvartalis 

80,3 €/MWh ehk 63,5% kõrgem (+31,2 €/MWh) kui 2020. aasta III kvartalis. 

Keskmine müügihind ei sisalda tuletistehingute mõju. Koos tuletistehingutega 

oli keskmine müügihind 2021. aasta III kvartalis 85,4 €/MWh ehk 81,0% kõrgem 

(+38,2 €/MWh) kui eelmise aasta samal perioodil.  

Tuletistehingutest teenisime 2021. aasta III kvartalis kasumit 10,9 mln eurot. 

Aasta varem saime samal perioodil tuletistehingutest kahjumit 3,5 mln eurot. 
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* Elektri toote keskmine müügihind kokku (sisaldab jaemüüki ja hulgimüüki). Keskmine müügihind ei sisalda tuletistehingute tulu ja jäätmete vastuvõtu tulusid 
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Elektri müügimaht ja Eesti Energia turuosa 

2021. aasta III kvartalis müüsime 2 168 GWh elektrit, mida on 436,7 GWh ehk 

25,2% rohkem kui 2020. aasta samal perioodil.  

Hulgimüük suurenes 2020. aasta III kvartaliga võrreldes 26 GWh  

(+14,5%) tasemeni 202 GWh. Jaemüük suurenes eelmise aasta sama 

perioodiga võrreldes 411 GWh (+26,4%), jõudes tasemeni 1 966 GWh. 

Jaemüük jagunes turgude vahel: Eesti 895 GWh (+78 GWh), Läti 311 GWh 

(+67 GWh), Leedu 472 GWh (+119 GWh), Poola 282 GWh (+147 GWh) ning 

Soome 6 GWh (+1 GWh). 

Klientide tarbitud elektrienergia mahu järgi oli Eesti Energia turuosa 2021. aasta 

III kvartalis Eestis 55,8%, jäädes aastataguse ajaga võrreldes samale tasemele 

(56,4%). Eesti Energia turuosa Lätis ja Leedus oli 2021. aasta III kvartalis 

vastavalt 17,7% ja 16,4%.  

Elektri tootmismaht 

2021. aasta III kvartalis tootsime 1 209 GWh elektrienergiat ehk 12,4% (+133 

GWh) rohkem kui 2020. aasta III kvartalis. Toodangu kasvu soodustas kõrgem 

elektrihind, mis oli tingitud Põhjamaade madalamast hüdrotasemest ning 

tõusnud maagaasi ja kivisöe hindadest. Samal ajal pärssis tootmist 

kahekordistunud CO2 heitmekvootide hind.  

2021. aasta III kvartalis tootsime 343 GWh taastuvenergiat (+8,6%, +27 GWh), 

sh Enefit Greenis 232 GWh (+1,6%, +4 GWh). Suurima osa taastuvenergia 

toodangust andsid tuulepargid, mis tootsid 201 GWh elektrit (+2,6%, +5 GWh). 

Toodangu suurenemise peamiseks põhjuseks on eelmise aastaga võrreldes 

paremad tuuleolud. 

 

Elektri peamised tootenäitajad 

 
III kv 
2021 

III kv 
2020 

Põhivarade tootlus % 5,1 0,1 

Elektri EBITDA €/MWh 25,9 2,1 

Elektri EBITDA 

Elektri EBITDA oli III kvartalis 56,2 mln eurot (+1433%, +52,6 mln eurot). 

Madalama marginaali mõju EBITDA-le oli -1,3 mln eurot (-0,6 €/MWh). 

Keskmine elektri tulu megavatt-tunni kohta (ilma tuletistehinguteta) kasvas 29,5 

euro võrra (mõju +63,9 mln eurot). Keskmise muutuvkulu kasv avaldas 

EBITDA-le mõju -65,2 mln eurot. 

Elektri müügimahu suurenemise mõju EBITDA-le oli +7,7 mln eurot ja 

tuletistehingute mõju +14,3 mln eurot.  

 

Püsikulude muutuse mõju EBITDA-le oli +2,3 mln eurot, sh madalamate 

tööjõukulude mõju +1,2 mln eurot ja laovarude muutuse mõju +1,0 mln eurot. 

Muud mõjud summas +29,5 mln eurot tulenesid tuletisinstrumentide väärtuse 

muutusest. 
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+52,6 (+1433,2%)



   
 

 

 

 

Võrguteenus

Võrguteenus on teine Eesti Energia oluline müügitulu ja kasumi allikas.  

Võrguteenuse müügitulu, müügimaht ja hind 

2021. aasta III kvartalis võrguteenuse müügitulu kasvas võrreldes eelmise 

aasta sama perioodiga 7,7%, müügimaht kasvas 6,1% võrra. Võrguteenuse 

müügituluks kujunes 52,2 mln eurot (+3,8 mln eurot) ja müügimahuks 1 533 

GWh (+88 GWh). 

Keskmine võrguteenuse hind oli III kvartalis 34,1 €/MWh, tõustes võrreldes 

eelmise aasta sama ajaga +0,5 €/MWh.  

Võrgukaod 

Võrgukaod olid 2021. aasta III kvartalis 66,1 GWh ehk 4,1% võrku sisenenud 

elektrist (2020. aasta III kvartalis 64,5 GWh ehk 4,2%).  

Elektrikatkestused 

Riketest tingitud elektrikatkestuste keskmine kestus oli 2021. aasta III kvartalis 

30,76 minutit (2020. aasta III kvartalis 82,94 minutit) seoses paremate 

ilmastikuoludega antud perioodil. 
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Plaaniliste katkestuste keskmine kestus oli 11,51 minutit (2020. aasta III 

kvartalis 14,32 minutit). Plaaniliste katkestuste kestvus sõltub võrgu korraliste 

hoolduste ja uuendamiste mahust. 

Võrguteenuse peamised tootenäitajad 

 III kv 

2021 

III kv 

2020 

Põhivarade tootlus % 4,1 3,5 

Võrgukaod GWh 66,1 64,5 

SAIFI indeks 0,43 0,55 

SAIDI (plaaniväline) indeks 30,76 82,94 

SAIDI (plaaniline) indeks 11,51 14,32 

Korrigeeritud RAB mln € 841 816 

Elektrikatkestusi aitab vähendada paljasjuhtmete asendamine ilmastikukindlate 

kaablitega. 2021. aasta III kvartali lõpus oli ilmastikukindla võrgu osakaal 

madalpingevõrgus 93,0% ja keskpingevõrgus 41,5%.  

 

 

 

 

 

Võrguteenuse EBITDA  

Võrguteenuse EBITDA oli 2021. aasta III kvartalis 22,9 mln eurot (-6,0% -1,4 

mln eurot). 

Võrguteenuse müügimaht suurenes 6%, mõju EBITDA-le oli +2,1 mln eurot. 

Eelmise aasta sama perioodiga võrreldes võrguteenuse püsikulud 2021. aasta 

III kvartalis kasvasid 0,9 mln eurot, peamiselt tulenevalt kõrgematest 

remondikuludest ning tööjõukuludest.  

Võrguteenuse marginaal 2021. aasta III kvartalis kahanes (mõju kokku -2,7 mln 

eurot), mis oli põhjustatud võrgukadude katteks ostetud elektrienergia kulude 

kasvust. 
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-1,4 (-6,0%)



   
 

 

 

Vedelkütused

Vedelkütuste tootmine on tugeva potentsiaaliga tegevusvaldkond, kuid on 

oluliselt mõjutatud turuhindade kõikumisest. 

Vedelkütuste müügitulu ja müügimaht  

2021. aasta III kvartalis müüsime 94,3 tuhat tonni vedelkütuseid ja teenisime 

müügitulu 29,4 mln eurot. Vedelkütuste müügitulu vähenes eelmise aasta sama 

perioodiga võrreldes 28% (-11,5 mln eurot). Müügimaht vähenes võrreldes 

eelmise aasta sama perioodiga 30,8% (-41,9 tuhat tonni) tulenevalt suuremast 

remontide mahust tingitud toodangu vähenemisest.   

Vedelkütuste hind 

Vedelkütuste keskmine müügihind (ilma tuletistehinguteta) kasvas eelmise 

aasta III kvartaliga võrreldes 60,2% tasemele 398,8 €/t (+149,8 €/t).
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Tuletistehingutest teenisime 2021. aasta III kvartalis kahjumit 87,2 €/t. Koos 

tuletistehingutega oli vedelkütuste keskmine müügihind 2021. aasta III kvartalis 

311,6 €/t (võrreldes eelmise aasta sama perioodiga +3,9%, +11,8 €/t). 

Vedelkütuste tootmismaht 

2021. aasta III kvartalis tootsime 89,6 tuhat tonni vedelkütuseid. Vedelkütuste 

tootmismaht vähenes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 22,3% (-25,7 

tuhat tonni). Tootmismahu langus tulenes suuremahulistest remontidest ja 

ümberehitustest tingitud katkestustest.  

Vedelkütuste peamised tootenäitajad 

 III kv 

2021 

III kv 

2020 

Põhivarade tootlus % -2,1 12,0 

Vedelkütuste EBITDA €/tonn -25,8 116,6 

 

Vedelkütuste EBITDA  

Vedelkütuste EBITDA oli 2021. aasta III kvartalis -2,4 mln eurot (-115,0%, 

 -18,3 mln eurot).  

 

Vedelkütuste marginaali suurenemise mõju EBITDA-le oli +6,3 mln eurot      

(+67,1 €/t), mis tulenes peamiselt keskmise müügihinna kasvust (+149,8 €/t). 

Keskmine muutuvkulu kasvas 82,7 €/t, eelkõige kõrgemate kasvuhoonegaasi 

emissioonikulude ning keskkonnamaksude tõttu. 

Vedelkütuste müügimaht vähenes võrreldes 2020. aasta III kvartaliga 41,9 

tuhat tonni (-30,8%) tasemeni 94,3 tuhat tonni. Vedelkütuste müügimahu 

muutuse mõju EBITDA-le oli -6,3 mln eurot.  

Vedelkütuste segmendi püsikulud vähenesid võrreldes eelmise aastaga (mõju 

+4,5 mln eurot). Tuletistehingute mõju EBITDA-le oli võrreldes eelmise aastaga 

-15,1 mln eurot. Muud mõjud summas -7,7 mln eurot tulenesid peamiselt 

tuletisinstrumentide väärtuse muutusest.
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Muud tooted ja teenused

Muude toodete ja teenuste segmenti kuuluvad soojuse, maagaasi ja 

tööstusseadmete müük. Samuti kajastame selle segmendi all ühekordsete 

tehingute mõju. 

Muude toodete ja teenuste müügitulu 

2021. aasta III kvartalis teenisime muude teenuste ja toodete müügist tulusid 

23,3 mln eurot. Müügitulu kasvas eelmise aasta III kvartaliga võrreldes 30,8% 

(+5,5 mln eurot). 

Soojuse müügitulu kasvas +2,3 mln eurot tulenevalt suuremast müügikogusest. 

Klientidele müüdud soojusenergia kogus suurenes 45,2 GWh võrra (+55,8%). 

Gaasi müügitulu kasvas 6,3 mln eurot ning pelletite müügitulu vähenes 3,0 mln 

eurot. 
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Muude toodete ja teenuste EBITDA  

Muude toodete ja teenuste EBITDA kahanes 2021. aasta III kvartalis 

aastatagusega võrreldes 11,3 mln euro võrra -10,8 mln euroni. 

Gaasienergia EBITDA vähenes 35,5 mln euro võrra tulenevalt tuletistehingute 

negatiivsest mõjust. Soojuse EBITDA kahanes 1,4 mln euro võrra. 

2021. aasta III kvartali muude toodete ja teenuste segmendis on kajastatud ka 

Auvere elektrijaama garantiitasude osas sõlmitud kokkuleppest tulenevad 

laekumised summas 28,0 mln eurot. Muud EBITDA mõjud olid summaarselt  

-2,4 mln eurot.  
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Rahavood 

2021. aasta III kvartali äritegevuse rahavood olid +108,6 mln eurot. 

EBITDA-ga võrreldes (65,9 mln eurot) kujunesid äritegevuse rahavood III 

kvartalis +64,9% ehk 42,8 mln euro võrra kõrgemaks.  

 

 

 

Seoses käibekapitali muutustega kujunesid rahavood EBITDA-st 56,4 mln 

eurot madalamaks. Lühiajaliste kohustuste vähenemise mõju oli -15,7 mln 

eurot, varude suurenemise mõju käibekapitalile oli -9,1 mln eurot, lühiajaliste 

nõuete suurenemise mõju oli -37,9 mln eurot ning muud käibekapitali mõjud 

+6,3 mln eurot.  

CO2 heitmekvootide arvelduste mõju EBITDA ja rahavoo võrdluses oli +84,4 

mln eurot. 

Tuletisinstrumentide tehingute mõju (v.a CO2 instrumendid) oli +41,1 mln eurot, 

sh elektriga seotud instrumentide mõju +25,9 mln eurot, õliga seotud 

instrumentide mõju +11,6 mln eurot, gaasiga seotud instrumentide mõju +4,5 

mln eurot ja muud -0,8 mln eurot. Tuletisinstrumentide mõjud kujunevad nii 

mitterahalistest kui ka rahalistest mõjudest EBITDA-le ja äritegevuse 

rahavoogudele. 

Makstud laenuintresside mõjul vähenesid äritegevuse rahavood 13,9 mln euro 

võrra ning makstud tulumaksu mõjul vähenesid rahavood 0,4 mln euro võrra.  

Muud mõjud olid -12,1 mln eurot, millest liitumistasude arvelevõtmise mõju oli      

-3,0 mln eurot. 

 

Võrreldes eelmise aasta III kvartaliga kasvasid äritegevuse rahavood 35,1 

mln eurot. 

 

Käibekapitali muutuste mõju võrreldes eelmise aasta III kvartaliga oli -63,9 mln 

eurot. Sealjuures lühiajaliste nõuete muutuse mõju käibekapitalile oli -38,9 mln 

eurot, varude muutuse mõju -14,3 mln eurot, lühiajaliste kohustuste muutuse 

mõju -24,6 mln eurot ja muud käibekapitali mõjud +14,0 mln eurot. 

CO2 heitmekvootide arvelduste mõju võrreldes 2020. aasta III kvartaliga oli 

+63,1 mln eurot. 
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Tuletisinstrumentide mõju (v.a CO2 instrumendid) oli +21,9 mln eurot, sh 

elektriga seotud instrumentide mõju +6,4 mln eurot, õliga seotud instrumentide 

mõju +6,7 mln eurot, gaasiga seotud instrumentide mõju +10,0 mln eurot ja 

muud tehingud -1,2 mln eurot. 

Laenuintresse maksime 2021. aasta III kvartalis 0,6 mln eurot vähem kui aasta 

tagasi.  

2021. aasta III kvartalis tasusime võrreldes 2020. aasta III kvartaliga 0,3 mln 

eurot rohkem tulumaksu.  
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Investeerimine 

 

Investeerisime 2021. aasta III kvartalis kokku 60,0 mln eurot, mida on 57,0% 

rohkem kui 2020. aastal samal ajal (+21,8 mln eurot). Elektrivõrguga seotud 

investeeringud moodustasid 25,6 mln eurot (+1,3%, +0,3 mln eurot) ja 

baasinvesteeringud (v.a elektrivõrk) 5,7 mln eurot (-10,2%, -0,6 mln eurot).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taastuvenergia osakaalu suurendamine 

Taastuvenergia mahtude kasvatamiseks investeerisime 7,8 mln eurot Leedus 

asuvate tuuleparkide arendamisse. Akmene tuulepargis tasusime 6,1 mln eurot 

seoses tuulikute ehitamise lepinguga. Akmene tuulepark on Leetu rajatav 

tuulepark võimsusega 75 MW. Lisaks tasusime teise osamaksena 1,6 mln eurot 

Šilale II tuuleparki. Rajatava tuulepargi võimsuses saab olema 43 MW ning 

tuulepark alustab tööd 2023. aastal. 

 

Suurenergeetika efektiivsuse kasvatamine 

On jätkumas tööd uue õlitehase rajamisega, kuhu investeerisime III kvartalis 

10,8 mln eurot. Tehas valmib 2024. aastal ning tõstab vedelkütuste 

aastatoodangu 700 000 tonnini.  

Lisaks investeerisime 3,9 mln eurot Auvere elektrijaama uttegaasi võimekuse 

tõstmiseks 10%-ilt kuni 35%-ini, kus lõpetati uttegaasi torustike montaaž ja 

elektrijaama septembrikuise hooldusseisaku ajal alustati katlale gaasipõletite 

paigaldamisega. Antud projekti elluviimisel suudab Auvere elektrijaam 

kasutada kogu primaarenergia osakaalust kuni 35% põlevkivigaasi, mis 

võimaldab tõsta tootmise paindlikkust ja efektiivsust ning optimeerida õli- ja 

elektritootmist.  
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Võrguteenuse kvaliteedi parandamine 

Võrguteenuse kvaliteedi säilitamiseks ja järjepidevaks tõstmiseks 

investeerisime 2021. aasta III kvartalis 25,6 mln eurot (2020. aasta III kvartalis 

25,3 mln eurot). Ehitasime 83 alajaama ja 289 kilomeetrit liini (2020. aasta III 

kvartalis 48 alajaama ja 222 kilomeetrit liini).  

 

 

III kvartali lõpu seisuga oli Elektrilevi madalpinge võrgust ilmastikukindel 93,0% 

(2020. aasta III kvartali lõpus 91,4%). Kokku suurenes aastaga madalpinge 

ilmastikukindel õhuliinivõrk 710 km ning paljasjuhtmetega võrk vähenes 535 km 

võrra. 2021. aasta III kvartali lõpu seisuga oli kogu madalpinge ja keskpinge 

võrgust ilmastikukindel 71,0% (2020. aasta III kvartali lõpus 69,5%). 
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Finantseerimine 

Meie peamised võõrkapitali allikad on rahvusvaheline võlakirjaturg ning 

investeerimislaenud Euroopa Investeerimispangalt (EIB), Euroopa 

Rekonstruktsiooni- ja Arengupangalt (EBRD) ja kommertspankadelt. Neid 

täiendavad likviidsuslaenu- ja garantiilimiidid regionaalsetelt pankadelt.  

Kontserni võlakohustuste maht oli 2021. aasta III kvartali lõpus 

nominaalväärtuses 932 mln eurot (961 mln eurot 2021. aasta II kvartali lõpus). 

Korrigeeritud soetusmaksumuses oli võlakohustuste maht 917 mln eurot (940 

mln eurot 2021. aasta II kvartali lõpus).  

Pikaajalised võlakohustused koosnesid 2021. aasta III kvartali lõpu seisuga 

Londoni börsil noteeritud eurovõlakirjadest nominaalväärtuses 500 mln eurot, 

EIB-lt saadud laenudest nominaalväärtuses 108 mln eurot, EBRD-lt väärtuses 

8 mln eurot (36,4 mln Poola zlotti) ja kommertspankade laenudest 

nominaalväärtuses 323 mln eurot (sh korduvkasutatavad likviidsuslaenud 

summas 5 mln eurot), varade kasutusõiguse pikaajalised rendimaksed olid 

kokku summas 2,1 mln eurot ning muud pikaajalised kohustused summas 3,0 

mln eurot (kõik summad nominaalväärtuses). Kontserni laenudest moodustasid 

2021. aasta III kvartali lõpu seisuga Enefit Greeni pangalaenud 173 mln eurot, 

sealhulgas eelpool mainitud EBRD laen väärtuses 8 mln eurot. Eesti Energia 

emaettevõtte laenud kommertspankadelt olid 2021. aasta III kvartali lõpus 

summas 150 mln eurot, milleks on laen Swedbankilt tähtajaga juuni 2024. III 

kvartalis tegime korralised Enefit Greeni pangalaenude tagasimaksed summas 

7,1 mln eurot, samuti tagastas Enefit Green osaliselt kasutuses olnud 

likviidsuslaene summas 5,0 mln eurot. 2021. aasta III kvartalis leppisid Enefit 

Green AS ja Swedbank kokku, et laenu põhiosa tavapärast tagastust III 

kvartalis summas 2,1 mln eurot ei toimu. Eesti Energia emaettevõte teostas III 

kvartalis lepingujärgse laenu põhiosa tagastuse EIBile summas 12,4 mln eurot. 

2021. aasta III kvartali lõpu seisuga oli kontserni likviidsete vahendite maht 

162,7 mln eurot (raha pangakontodel). Lisaks oli kontsernil 2021. aasta III 

kvartali lõpu seisuga väljavõtmata laene summas 665 mln eurot, millest 515 

mln eurot kuulusid emaettevõtjale ja 150 mln eurot tütarettevõtjale Enefit 

Green. 2021. aasta III kvartalis sõlmis tütarettevõtja Enefit Green uusi 

laenulepinguid kokku 130 mln euro ulatuses, samal ajal lõpetas emaettevõtja 

ennetähtaegselt OP pangaga 2020. aasta septembris sõlmitud 50 mln euro 

suuruse korduvkasutatava likviidsuslaenulepingu. 

Kontserni korduvkasutatavad likviidsuslaenud ulatusid 2021. aasta III kvartali 

lõpus 330 mln euroni (OP Corporate Bankilt 150 mln eurot, SEB-lt 110 mln 

eurot, Swedbankilt 70 mln eurot) ja pikaajalised investeerimislaenud 335 mln 

euroni. Korduvkasutatavatest likviidsuslaenudest 270 mln eurot on sõlmitud 

emaettevõtja poolt (OP Corporate Bankiga 150 mln eurot, SEB-ga 50 mln eurot, 

Swedbankiga 70 mln eurot) ning 60 mln eurot tütarettevõtja Enefit Greeni poolt 

(kõik SEB-ga).  Pikaajalised kasutuselevõtmata investeerimislaenud 

moodustuvad 2019. aasta detsembris ja 2020. aasta juunis sõlmitud 

laenulepingutest Eesti Energia ja Euroopa Investeerimispangaga (EIB) vahel 

mahus vastavalt 175 ja 70 mln eurot, ning lisaks 2021. aasta septembris 

sõlmitud Enefit Greeni investeerimislaenude lepingutest SEB-ga summas 40 

mln eurot ja OP Corporate Bankiga summas 50 mln eurot.  

Eesti Energia emaettevõtja korduvkasutatavate likviidsuslaenulepingute 

tähtajad on 2023. aasta septembris summas 120 mln eurot (kasutamata 120 

mln eurot), ning 2025. aasta septembris summas 150 mln eurot (kasutamata 
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150 mln eurot). Enefit Greeni korduvkasutatavate likviidsuslaenulepingute 

tähtajad on 2024. ja 2026. aasta septembris summades 20 mln ja 20 mln eurot 

(mõlemad lepingud täies ulatuses kasutamata), ning ka 2025. aasta mais 

summas 25 mln eurot (kasutamata 20 mln eurot).  

Eesti Energia võlakohustuste kaalutud keskmine intressimäär oli 2021. aasta II 

kvartali lõpu seisuga 1,80% (1,82% 2021. aasta II kvartali lõpus).  

 

 

2021. aasta III kvartali lõpus oli Eesti Energia kontserni võlakohustustest 

fikseeritud intressimääraga laene summas 608 mln eurot (2021. aasta II kvartali 

lõpus 621 mln eurot). Ujuva intressimääraga võlakohustusi oli summas 323 mln 

eurot (2021. aasta II kvartali lõpus 335 mln eurot). Kontserni võlakohustustest 

99% on nomineeritud eurodes, Poola zlottides on nomineeritud üks laen 

summas 8 mln eurot (EBRD-ga sõlmitud laenuleping). 

 

Kontserni netovõlg oli 2021. aasta III kvartali lõpus 754,8 mln eurot 

(2021. aasta II kvartali lõpus 797,5 mln eurot). Netovõla ja EBITDA suhtarv oli 

2021. aasta III kvartali lõpus tasemel 3,1 (2021. aasta II kvartali lõpus tasemel 

3,6). Praegune netovõla ja EBITDA suhtarvu tase on alla finantspoliitikaga 

ettenähtud 3,5 taseme.  

2021. aasta oktoobris teavitas Eesti Energia tütarettevõtja Enefit Greeni 

edukast esmase aktsiate avaliku pakkumise (IPO) läbi viimisest ning aktsiate 

noteerimisest Nasdaq Tallinna börsi põhinimekirjas. Vähemusosaluse (22,8%) 

noteerimisega kaasas Eesti Energia kontsern 175 mln eurot, millest 100 mln 

eurot moodustas uute aktsiate müük ning 75 mln eurot olemasolevate aktsiate 

müük. Arvestades tütarettevõtja Enefit Greeni aktsiate avalikust pakkumisest 

kaasatud vahendeid, langes kontserni netovõlg 579,8 mln euroni ning netovõla 

ja EBITDA suhtarv tasemele 2,4. Tulenevalt kontserni ambitsioonikast 

investeerimiskavast on lähiaastatel oodata netovõla ja EBITDA suhtarvu kasvu. 
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2021. aasta III kvartali lõpu seisuga olid Eesti Energia krediidireitingud endised. 

Eesti Energia krediidiretingud on tasemetel BBB- (Standard and Poor’s, 

väljavaade negatiivne) ja Baa3 (Moody’s, väljavaade stabiilne). Eesti Energia 

finantspoliitika eesmärgiks on investeerimisjärgu tasemel krediidireiting 

rahvusvahelistelt krediidireitinguagentuuridelt. 

 

 

 

Netovõlg/EBITDA suhtarv ja finantsvõimendus 

 

  

4,2 3,6 3,1

32%
28% 26%

0%

10%

20%

30%

40%

0

2

4

6

III kv 2020 II kv 2021 III kv 2021

Netovõlg/EBITDA Finantsvõimendus

Netovõlg/EBITDA, korda Finantsvõimendus, %



Eesti Energia III kvartali vahearuanne 2021, 1. juuli – 30. september | 31 | 

 

2021. aasta väljavaade 

2021. aastaks eeldame majanduskasvu järkjärgulist taastumist ja elektri- ning 

võrguteenuse müügimahtude taastumist Covid-19 mõjudest, samuti energia 

turuhindade taastumist. Prognoosime nii müügitulu, EBITDA kui ka 

investeeringute kasvu võrreldes 2020. aastaga. 

Elektri müügitulu ja kasumlikkust mõjutavad positiivselt prognoositav 

müügimahtude kasv ja elektri keskmise müügihinna tõus. Elektrihindade 

positiivset mõju vähendab oodatavasti CO2 kvootide hindade jätkuv hinnatõus, 

mis on tingitud 2020. aasta lõpus Euroopa Liidu poolt kehtestatud 

ambitsioonikamatest kliimaeesmärkidest 2030. aastaks. Samuti prognoosime 

kasvu võrguteenuse müügitulus. Positiivset mõju nii võrguteenuse müügitulule 

kui ka kasumlikkusele avaldab võrguteenuse müügimahu taastumine Covid-19 

pandeemia eelsele tasemele. Vedelkütuste müügitulu ja kasumlikkuse puhul 

eeldame 2020. aasta taseme hoidmist. Positiivset mõju müügitulu kasvule 

ootame uute lisateenuste müügist. Meie põhilisteks lisateenusteks on 

laadimisteenus, valgustusteenus, päikese teenused, paindlikkusteenus ning 

sooja- ja jahutusseadmetega seotud teenuseid. 

Investeeringuid planeerime 2021. aastal teha suuremas mahus kui 2020. 

aastal. Suurimad arendusinvesteeringud on planeeritud uue õlitehase 

ehitamiseks ning taastuvenergia portfelli arendamiseks.  
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Lühendatud konsolideeritud kasumi- ja koondkasumiaruanne 
 

KONSOLIDEERITUD KASUMIARUANNE 

miljonites eurodes Lisa III kv 2021 III kv 2020 9k 2021 9k 2020 12k 2021/20 12k 2020/19 

Müügitulu 3 290,8 191,1 829,2 585,9 1 077,0            834,2  

Muud äritulud 4 54,1 12,0 93,9 50,9 150,0            107,9  

Sihtfinantseerimine   0,2 0,2 0,8 0,6 1,0 0,7 

              

Valmis- ja lõpetamata toodangu varude jääkide 
muutus 

  0,8 -8,4 -3,9 5,7 -4,9 1,3 

Kaubad, toore, materjal ja teenused   -225,8 -105,5 -586,6 -353,1 -752,8 -510,3 

Tööjõukulud   -32,3 -30,9 -99,1 -101,5 -134,2 -143,2 

Põhivara kulum ja väärtuse langus   -42,6 -44,0 -127,4 -129,2 -159,5 -174,6 

Muud tegevuskulud   -21,9 -14,2 -55,2 -39,6 -92,4 -70,8 

              

ÄRIKASUM   23,3 0,3 51,7 19,7 84,2 45,2 

Finantstulud   0,0 0,0 0,1 0,2 0,5 0,0 

Finantskulud   -5,1 -8,8 -18,1 -25,5 -27,0 -34,3 

Neto finantstulud (-kulud)   -5,1 -8,8 -18,0 -25,3 -26,5 -34,3 

                

Kasum kapitaliosaluse meetodil 
investeeringutelt sidusettevõtjatesse 

  -0,9 0,5 0,3 1,9 0,1 -0,1 

              

KASUM ENNE TULUMAKSUSTAMIST   17,3 -8,0 34,0 -3,9 57,8 10,8 

TULUMAKSUKULU   -0,4 0,0 -0,6 0,9 -2,2 -0,1 

                

ARUANDEPERIOODI KASUM   16,9 -8,0 33,4 -2,9 55,6 10,7 

sh emaettevõtja omaniku osa kasumist   16,9 -8,0 33,5 -3,0 55,6 10,6 

mittekontrolliva osaluse osa 
kasumist/kahjumist 

  - - -0,1 0,1 - 0,1 

                

Tava puhaskasum aktsia kohta (eurodes) 9 0,02 -0,01 0,04 -0,00 0,07 0,01 

Lahustunud puhaskasum aktsia kohta 
(eurodes) 

9 0,02 -0,01 0,04 -0,00 0,07 0,01 
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KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE 

miljonites eurodes Lisa III kv 2021 III kv 2020 9k 2021 9k 2020 12k 2021/20 12k 2020/19 

ARUANDEPERIOODI KASUM   16,9 -8,0 33,4 -2,9 55,6 10,7 

Muu koondkasum               

Kirjed, mida võib edaspidi ümber klassifitseerida 
kasumiaruandesse:   

            

Riskimaandamisinstrumentide ümberhindlus   80,7 62,2 68,5 103,7 73,0 47,8 

Välismaiste tütarettevõtjate ümberarvestusel tekkinud valuutakursivahed 
  

-0,8 -3,0 0,5 -3,8 -0,7 -3,3 

Aruandeperioodi muu koondkasum   79,9 59,2 69,0 99,9 72,3 44,5 

                

ARUANDEPERIOODI KOONDKASUM KOKKU   96,8 51,2 102,4 97,0 127,9 55,2 

sh emaettevõtja omaniku osa kasumist 
  

96,8 51,2 102,5 96,9 127,9 55,1 

mittekontrolliva osaluse osa kasumist/kahjumist 
  

- - -0,1 0,1 - 0,1 
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Lühendatud konsolideeritud finantsseisundi aruanne 
 

miljonites eurodes Lisa 30.09.2021 30.09.2020 31.12.2020 

VARAD         

Põhivara         

Materiaalne põhivara 6 2 959,9 2 911,2 2 922,7 

Varade kasutusõigus   2,1 2,3 2,2 

Immateriaalne põhivara   81,6 75,3 80,8 

Edasilükkunud tulumaksuvara   1,8 1,9 1,2 

Investeeringud sidusettevõtjatesse   52,7 45,9 46,8 

Tuletisinstrumendid 7 130,4 18,0 23,7 

Pikaajalised nõuded   1,1 1,3 1,3 

Kokku põhivara   3 229,6 3 055,8 3 078,7 

          

Käibevara         

Varud   133,1 125,5 117,4 

Kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikud ja 
päritolusertifikaadid 

  11,0 11,7 85,3 

Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded   216,3 179,5 206,1 

Tuletisinstrumendid 7 173,6 58,3 31,7 

Raha ja raha ekvivalendid   162,7 129,1 166,9 

Kokku käibevara   696,7 504,1 607,4 

Kokku varad 3 3 926,3 3 559,9 3 686,1 

 

 

 

 

 

 

miljonites eurodes Lisa 30.09.2021 30.09.2020 31.12.2020 

OMAKAPITAL         

Emaettevõtja omanikule kuuluv kapital ja reservid         

Aktsiakapital 8 746,6 746,6 746,6 

Registreerimata aktsiakapital 8 - - - 

Ülekurss   259,8 259,8 259,8 

Kohustuslik reservkapital   75,0 62,1 62,1 

Riskimaandamise reserv   102,7 29,7 34,2 

Realiseerimata kursivahed   6,5 7,3 6,0 

Jaotamata kasum   914,1 876,2 898,4 

Kokku emaettevõtja omanikule kuuluv kapital ja 
reservid 

  2 104,7 1 981,7 2 007,1 

Mittekontrolliv osalus   1,1 1,1 1,2 

Kokku omakapital   2 105,8 1 982,8 2 008,3 

          

KOHUSTUSED         

Pikaajalised kohustused         

Võlakohustused 10 826,5 761,6 708,7 

Edasilükkunud tulumaksukohustused   12,5 11,8 12,6 

Muud võlad   1,0 0,5 0,3 

Tuletisinstrumendid 7 39,8 3,0 4,4 

Tulevaste perioodide tulud   288,2 252,0 260,3 

Eraldised 12 28,6 28,8 28,1 

Kokku pikaajalised kohustused   1 196,6 1 057,7 1 014,4 

Lühiajalised kohustused         

Võlakohustused 10 90,9 299,1 305,7 

Võlad hankijatele ja muud võlad   237,0 152,4 235,9 

Tuletisinstrumendid 7 186,0 11,8 10,3 

Tulevaste perioodide tulud   1,0 0,1 1,0 

Eraldised 12 109,0 56,1 110,5 

Kokku lühiajalised kohustused   623,9 519,5 663,4 

Kokku kohustused   1 820,5 1 577,2 1 677,8 

Kokku kohustused ja omakapital   3 926,3 3 559,9 3 686,1 
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Lühendatud konsolideeritud rahavoogude aruanne 

miljonites eurodes Lisa III kv 2021 III kv 2020 9k 2021 9k 2020 12k 2021/20 12k 2020/19 

Rahavood äritegevusest               

Äritegevusest saadud raha 11 123,0 87,9 241,8 181,6 364,3 212,2 

Makstud intressid ja laenukulud   -13,9 -14,4 -16,6 -17,4 -23,8 -25,1 

Saadud intressid   - 0,0 - 0,0 - 0,0 

Makstud tulumaks   -0,4 0,0 -0,8 -0,3 -0,8 -6,2 

Kokku rahavood äritegevusest   108,7 73,5 224,4 163,9 339,7 180,9 

          -     

Rahavood investeerimisest         -     

Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel   -50,3 -35,1 -133,6 -134,9 -172,1 -169,2 

Laekunud liitumis- ja muud teenustasud   8,3 8,6 26,7 20,3 34,2 26,2 

Laekunud materiaalse põhivara sihtfinantseerimisest   - 0,2 0,6 2,3 2,2 2,3 

Laekunud materiaalse põhivara müügist    2,3 0,3 3,9 1,0 4,9 5,3 

Tasutud finantsinvesteeringu soetamisel   - - - - - 0,9 

Antud laenud   - - - -0,1 - 0,1 

Sisse makstud sidusettevõtjate aktsiakapitali   - -1,0 - -3,3 -1,0 -4,3 

Tasutud tütarettevõtjate soetamisel (miinus omandatud raha ja raha ekvivalendid)   -24,2 - -24,2 - -24,2 -6,8 

Pikaajalistelt finantsinvesteeringutelt laekunud dividendid   - - 1,6 2,8 1,6 2,8 

Laekunud äri müügist   -                 -    -                 -    0,7 0,1 

Kokku rahavood investeerimisest   -63,9 -27,1 -125,0 -111,9 -153,7 -142,6 

                

Rahavood finantseerimisest               

Saadud pikaajalised laenud   - - 10,0  109,0 133,0 308,9 

Lunastatud võlakirjad   - - - - -106,3 - 

Tagasi makstud pangalaenud   -24,5 -51,7 -113,5 -190,3 -178,7 -355,1 

Tagasi makstud muud laenud   - - - -1 -0,2 -1,0 

Tagasi makstud rendikohustused   -0,1 -0,1 -0,1 -0,2 -0,2 -0,4 

Sissemaks aktsiakapitali   - - - 125 - - 

Tasutud tütarettevõtja vähemusosaluse soetamisel   - - - - - 125,0 

Makstud dividendid   - - - - - -28,5 

Kokku rahavood finantseerimisest    -24,6 -51,8 -103,6 42,5 -152,4 48,9 

                

Puhas rahavoog   20,2 -5,4 -4,2 94,5 33,6 87,2 

                

Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi algul   142,5 134,5 166,9 34,6 129,1 41,9 

Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi lõpul   162,7 129,1 162,7 129,1 162,7 129,1 

Kokku raha ja raha ekvivalentide muutus    20,2 -5,4 -4,2 94,5 33,6 87,2 
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Lühendatud konsolideeritud omakapitali muutuste aruanne 

miljonites eurodes 

Emaettevõtja omanikule kuuluv omakapital 

Mitte-
kontrolliv 

osalus 
Kokku Aktsia-kapital 

(lisa 8) 
Ülekurss 

Kohustuslik 
reservkapital 

Muud 
reservid 

Jaotamata 
kasum 

Kokku 

Omakapital seisuga 31.12.2019 621,6 259,8 62,1 -22,2 879,1 1 800,4 1,2 1 801,6 

                  

Aruandeperioodi kasum - - - - -2,9 -2,9 -0,1 -3,0 

Aruandeperioodi muu koondkasum - - - 59,2 - 59,2 - 59,2 

Aruandeperioodi koondkasum kokku - - - 59,2 -2,9 56,3 -0,1 56,2 

                  

Aktsiakapitali suurendamine 125,0 - - - - 125,0 - 125,0 

                  

Kokku tehingud omanikega, mis on kajastatud otse omakapitalis 
125,0 - - - - 125,0 - 125,0 

                  

Omakapital seisuga 30.09.2020 621,6 259,8 62,1 37,0 876,2 1 981,7 1,0 1 982,8 

                  

Omakapital seisuga 31.12.2020 746,6 259,8 62,1 40,2 898,4 2 007,1 1,2 2 008,3 

                  

Aruandeperioodi kasum - - - - 33,4 33,4 -0,1 33,3 

Aruandeperioodi muu koondkasum - - - 69,0 - 69,0 - 69,0 

Aruandeperioodi koondkasum kokku - - - 69,0 33,4 102,6 -0,1 102,5 

                  

Kohustusliku reservkapitali suurendamine - - 12,8   -12,8     - 

Väljakuulutatud dividendid (lisa 8) - - - - -5,0 -5,0 - -5,0 

                  

Kokku tehingud omanikega, mis on kajastatud otse omakapitalis 
- - 12,8 - -17,8 -5,0 - -5,0 

                  

Omakapital seisuga 30.09.2021 746,6 259,8 75,0 109,2 914,1 2 104,7 1,1 2 105,8 
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Lühendatud konsolideeritud vahearuande lisad 

 

1. Arvestus- ja aruandluspõhimõtted 

Käesolevad lühendatud konsolideeritud vahearuanded on koostatud kooskõlas 

rahvusvaheliste finantsaruandluse standarditega (IFRS) ja Rahvusvaheliste 

Finantsaruandlusstandardite Tõlgendamise Komitee (IFRIC) tõlgendustega, nagu 

Euroopa Liit on need vastu võtnud. Aruannete koostamisel on lähtutud standardi IAS 34 

"Vahearuandlus" nõuetest lühendatud vahearuannete kohta. Käesolevaid 

konsolideeritud lühendatud vahearuandeid tuleks lugeda koos 31. detsembril 2020 

lõppenud majandusaasta kohta koostatud aastaaruandega, mis oli koostatud kooskõlas 

IFRS-idega, nagu Euroopa Liit on need vastu võtnud.  

Vahearuande koostamisel on kasutatud samu arvestuspõhimõtteid ja aruannete 

esitusviise nagu 31. detsembril 2020 lõppenud majandusaasta kohta koostatud 

raamatupidamise aastaaruandes.  

Vahearuannete koostamine nõuab juhatuselt teatud otsuste tegemist, 

hinnangute ja eelduste kasutamist, mis mõjutavad arvestuspõhimõtete 

rakendamist ja aruandes esitatud varade ja kohustuste ning tulude ja kulude väärtusi. 

Tegelikud tulemused võivad erineda nendest hinnangutest. Olulised juhatuse poolt 

tehtud hinnangud kontserni arvestuspõhimõtete rakendamisel ja peamised ebakindluse 

allikad olid samad nagu 31. detsembri 2020 kohta koostatud konsolideeritud 

raamatupidamise aastaaruandes. 

Juhatuse hinnangul kajastab Eesti Energia ASi ja tema tütarettevõtjate (kontsern) 

perioodi 1. jaanuar 2021 - 30. september 2021 kohta koostatud vahearuanne õigesti ja 

õiglaselt kontserni finantsseisundit, rahavoogusid ja majandustulemusi. 

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

2.1. Finantsriskide faktorid 

Kontserni tegevusega kaasnevad mitmed finantsriskid: tururisk (mis hõlmab valuutariski, 

õiglase väärtuse ja rahavoogude intressimäära riski ja hinnariski), krediidirisk ja 

likviidsusrisk. Lühendatud vahearuanne ei sisalda kogu informatsiooni kontserni 

finantsriskide juhtimise kohta, mille avalikustamine on nõutud raamatupidamise aasta-

aruandes, mistõttu tuleks vahearuannet lugeda koos kontserni majandusaasta 

aruandega seisuga 31. detsember 2020. Võrreldes eelmise majandusaasta lõpuga ei 

ole toimunud olulisi muudatusi kontserni riskijuhtimise põhimõtetes. 

 

2.2. Õiglase väärtuse hindamine 

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). 

Alljärgnevas tabelis on toodud kontserni varad ja kohustused, mida kajastatakse õiglases väärtuses vastavalt õiglase väärtuse hierarhia tasemetele seisuga 30. september 2021 ja 

31.detsember 2020: 

 

30.09.2021         

miljonites eurodes Tase 1 Tase 2 Tase 3 Kokku 

Varad         

Kauplemisderivatiivid (lisa 7) - 138,0 - 138,0 

Rahavoogude 
riskimaandamisinstrumendid (lisa 
7) 

- 166,0 - 166,0 

Kokku finantsvarad - 304,0 - 304,0 

          

Kohustused         

Kauplemisderivatiivid (lisa 7) - 141,1 - 141,1 

Rahavoogude 
riskimaandamisinstrumendid (lisa 
7) 

- 84,8 - 84,8 

Kokku finantskohustused - 225,9 - 225,9 

 
 
 
 
 

31.12.2020         

miljonites eurodes Tase 1 Tase 2 Tase 3 Kokku 

Varad         

Kauplemisderivatiivid (lisa 7) 0,6 8,8 10,9 20,3 

Rahavoogude 
riskimaandamisinstrumendid (lisa 7) 

3,3 31,8 - 35,1 

Kokku finantsvarad 3,9 40,6 10,9 55,4 

          

Kohustused         

Kauplemisderivatiivid (lisa 7) - 12,9 - 12,9 

Rahavoogude 
riskimaandamisinstrumendid (lisa 7) 

- 1,8 - 1,8 

Kokku finantskohustused - 14,7 - 14,7 
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2. Finantsriskide juhtimine, järg  

2.2. Õiglane väärtuse hindamine, järg 

Hindamistehnikad ja mõõtmisel kasutatavad sisendid 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, tööstusharu grupilt, hindamisteenistuselt või regulatiivselt organilt ja need 

kujutavad tegelike ja regulaarselt aset leidvate turutingimustel toimuvate tehingute 

hindasid. Kontserni finantsvarade noteeritud turuhinnaks on nende hetke pakkumishind. 

Tasemele 1 on klassifitseeritud kontserni Nasdaq OMX-is kliiritavad elektri 

tuletistehingud. 

Hindamistehnikad ja mõõtmisel kasutatavad sisendid tasemel 2  

Aktiivsel turul mittekaubeldavate finantsinstrumentide õiglane väärtus määratakse 

hindamistehnikate abil. Hindamistehnikates kasutatakse nii palju kui võimalik jälgitavaid 

turuandmeid, kui need on kättesaadavad, ja toetutakse nii vähe kui võimalik kontserni 

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 riskimaandamisinstrumentide 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 väärtus on diskonteeritud tagasi 

nüüdisväärtusesse 

Hindamistehnikad ja mõõtmisel kasutatavad sisendid tasemel 3 

Aktiivsel turul mittekaubeldavate finantsinstrumentide õiglane väärtus määratakse 

hindamistehnikate abil. Hindamistehnikates kasutatakse nii palju kui võimalik jälgitavaid 

turuandmeid, kui need on kättesaadavad, ja toetutakse nii vähe kui võimalik kontserni 

enda hinnangutele. Instrument liigitatakse tasemel 3, kui üks või mitu olulist sisendit ei 

baseeru jälgitavatel turuandmetel. Kontsern on klassifitseerinud elektrienergia 

ostulepingud (“PPA”) 3. taseme instrumentidena. PPA lepingu analüüsil on jõutud 

järeldusele, et see kuulub IFRS 9 “Finantsinstrumendid“ reguleerimisalasse, kuna 

lepingust tulenevaid rahavoogusid saab netoarveldada ning lepingust tulenevat 

elektrienergiat ei kasutata oma tarbeks.  

3. taseme instrumendi õiglane väärtus on leitud kasutades kombinatsiooni 

turuhindadest, matemaatilistest mudelitest ning eeldustest, mis baseeruvad turu ning 

teistel olulistel asjakohastel andmetel. Elektrienergia ostulepingu õiglase väärtuse kõige 

olulisem sisend on elektrienergia pikaajaline hind. Õiglase väärtuse arvutamise aluseks 

kasutab kontsern Leedu elektrituru pikaajalist hinnaprognoosi. Juhul kui prognoositavad 

hinnad muutuksid +/- 10%, on mõju kasumiaruandele +/- 10 miljonit eurot.  
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2. Finantsriskide juhtimine, järg 

 

2.3. Korrigeeritud soetusmaksumuses kajastatavate finantsvarade ja -kohustuste õiglane väärtus 

  

Võlakirjade, pangalaenude ja liisingukohustuste õiglane väärtus: 

 

miljonites eurodes 30.09.2021 31.12.2020 

Võlakirjade nominaalväärtus  500,0 500,0 

Võlakirjade turuväärtus noteeritud müügihinna alusel  522,6 528,3 

      

Fikseeritud intressimääraga pangalaenude nominaalväärtus 108,5 120,8 

Fikseeritud intressimääraga pangalaenude õiglane väärtus 110,8 123,7 

      

Ujuva intressimääraga pangalaenude ja liisingukohustuste nominaalväärtus 325,0 416,3 

Ujuva intressimääraga pangalaenude ja liisingukohustuste õiglane väärtus  325,0 416,3 

 

 

 

 

  

Võlakiri on nomineeritud eurodes ning noteeritud Londoni börsil. Võlakirja 

turuväärtuse leidmisel on kasutatud õiglase väärtuse hierarhia tasemele 1 vastavaid 

sisendeid; fikseeritud intressimääraga pangalaenude õiglase väärtuse leidmisel on 

kasutatud diskonteeritud rahavoogude meetodit tasemele 3 vastavate sisenditega. 

Juhtkonna hinnangul ei erine ujuva intressimääraga laenude õiglane väärtus 

võrreldava perioodi lõpu seisuga nende bilansilisest väärtusest, kuna 

riskimarginaalid ei ole muutunud 

Muud finantsvarad ja -kohustused, mille õiglane väärtus on ligilähedane nende 

bilansilisele väärtusele: 

• nõuded ostjate vastu ja muud nõuded; 

• raha ekvivalentidena mittekajastatavad hoiused; 

• raha ja raha ekvivalendid; 

• võlad hankijatele ja muud võlad. 
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3. Segmendiaruandlus 

Juhatus kasutab kontserni majandustulemuste hindamiseks ja juhtimisotsuste 

tegemiseks tootepõhist raporteerimist. Kontsern on määranud põhitooted ja -teenused 

ehk väärtustloovad üksused, mis toodavad kontserniväliseid tulusid ja kasumit, ning on 

üles ehitanud metoodika, mille alusel jaotatakse tulud ja kulud ning varad toodetele. 

 Kontsernis on eristatud kolm peamist toodet ja teenust, mida esitatakse 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 Elektrilevi lisateenuste 

müük);  

3) vedelkütused (vedelkütuste tootmine ja müük);  

4) muud tooted ja teenused (sh soojuse tootmine ja müük, energeetikaseadmete ehitus 

ja sellega seotud teenused, vanametalli müük, kaevandustoodete müük, gaasienergia 

müük, muude toodete ja teenuste müük).  

Muud segmendid sisaldavad kõrvaltooteid, mille osakaal üksikult on nii kontserni 

müügitulust kui ka EBITDA-st ebaoluline. Ükski nendest kõrvaltoodetest ei ületa 

kvantitatiivseid kriteeriume, mille puhul oleks nõutav nende kohta eraldi informatsiooni 

avalikustamine.  

Segmendi tulud hõlmavad ainult tulusid välistelt klientidelt, mis on saadud vastavate 

toodete ja teenuste müügist. Kuna segmendid põhinevad kontsernist välja müüdavatel 

toodetel ja teenustel (ja mitte juriidilistel isikutel), puuduvad segmentidevahelised 

tehingud, mida oleks vaja elimineerida. 

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 vertikaalselt integreeritud väärtusahelas, siis sellega seotud 

kulud hõlmavad kõigi üksuste tootmiskulusid, mis on selle toote valmistamises osalenud 

(näiteks elektrienergia kulu hõlmab selle tootmiseks kasutatud põlevkivi kulu). Kontserni 

üldkulud on jaotatud toodetele ja teenustele proportsionaalselt vastavatelt kuludelt 

teenitud müügitulule.  

Juhatus hindab segmentide tulemusi peamiselt EBITDA alusel, aga jälgib lisaks ka 

ärikasumit. Finantstulusid ja -kulusid ning tulumaksukulu ei jaotata segmentide vahel. 

Kontserni varad on jaotatud segmentidele vastavalt nende kasutuseesmärgile. 

Kohustusi segmentidele ei jaotata, kuna neid juhitakse tsentraalselt kontserni 

finantsosakonna poolt. EBITDA ei ole IFRS-i kohaselt määratletud tulemuslikkuse 

näitaja. Kontserni EBITDA määratlus ei pruugi olla võrreldav sarnaselt pealkirjastatud 

tulemuslikkuse näitajate ja teiste majandusüksuste avalikustatavate andmetega. 

Võrgutasude hinnad kuuluvad elektrituruseaduse kohaselt kooskõlastamisele 

Konkurentsiameti poolt. Konkurentsiamet on koostatud hindade kooskõlastamise 

metoodika, mis võtab arvesse kulusid, mis on vajalikud õiguslike kohustuste täitmiseks 

ning tagab põhjendatud tulukuse investeeritud kapitalilt. Reeglina loeb Konkurentsiamet 

investeeritud kapitaliks aasta keskmist põhivarade jääkväärtust, 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 Konkurentsiametiga kooskõlastama 

müüdava soojuse piirhinna soojusettevõtjad, kes müüvad soojust tarbijatele või 

võrguettevõjale edasimüügiks tarbijatele või toodavad soojust elektri ja soojuse 

koostootmise protsessis. 
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3. Segmendiaruandlus, järg 

 

Müügitulu

Emaettevõtja juhatusele esitatavates aruannetes on kontserniväliste klientide müügitulu 

arvestamisel kasutatud samu arvestuspõhimõtteid nagu konsolideeritud kasumiaruande 

koostamisel.

 

KONTSERNIVÄLISTE KLIENTIDE MÜÜGITULU 

miljonites eurodes III kv 2021 III kv 2020 9k 2021 9k 2020 

Elektrienergia 185,9 84,0 460,0 249,8 

Võrguteenused 52,2 48,5 170,2 158,4 

Vedelkütused 29,4 40,8 96,4 101,3 

Muud 23,3 17,8 102,7 76,4 

Kokku 290,8 191,1 829,2 585,9 

 

 

VARAD 

miljonites eurodes 30.09.2021 30.09.2020 31.12.2020 

Elektrienergia 1 705,0 1 599,8 1 704,2 

Võrguteenused 1 188,8 1 134,7 1 162,6 

Vedelkütused 394,2 353,4 379,4 

Muud 638,3 472,0 439,9 

Kokku 3 926,3 3 559,9 3 686,1 

 

 

 

 

 

 

EBITDA 

miljonites eurodes III kv 2021 III kv 2020 9k 2021 9k 2020 

Elektrienergia 56,2 3,7 109,2 28,3 

Võrguteenused 22,9 24,3 73,8 66,5 

Vedelkütused -2,4 15,9 2,0 42,1 

Muud -10,8 0,5 -6,0 12,0 

Kokku 65,9 44,4 179,1 148,9 

Põhivara kulum ja amortisatsioon -42,6 -44,0 -127,4 -129,2 

Neto finantstulud (kulud) -5,1 -8,9 -18,0 -25,4 

Kasum kapitaliosaluse meetodil 
investeeringutelt sidusettevõtjatesse 

-0,9 0,5 0,3 1,9 

Kasum enne tulumaksustamist -8,0 -8,0 34,0 -3,9 
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4. Ärikasumi sesoonsus 

Õhutemperatuur on kontserni jaoks olulisim majandustulemuste sesoonsust põhjustav 

tegur. Madalamad temperatuurid talvel põhjustavad võrreldes suvega suuremat 

elektrienergia ja soojusenergia nõudlust, mille tõttu kontserni äritulud ja ärikasum 

talvekuudel ületavad oluliselt ettevõtte äritulusid ja ärikasumit suvekuudel.  

 

 

 

 

 

5. Muud äritulud 

 

miljonites eurodes III kv 2021 III kv 2020 9k 2021 9k 2020 

Taastuvenergia toetus 6,1 8,0 20,6 28,6 

Kasum kasvuhoonegaasi heitkoguse ühikute müügist 2,1 - 3,7 13,7 

Kasum materiaalse põhivara müügist 0,7 0,4 1,9 0,7 

Kasum tuletisinstrumentide ümberhindlusest 16,6 1,0 37,2 3,1 

Saadud viivised, trahvid, hüvitised 28,4 0,8 29,7 2,4 

Muud äritulud 0,2 1,8 0,8 2,3 

Kokku muud äritulud 54,1 12,0 93,9 50,9 
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6. Materiaalne põhivara 

miljonites eurodes Maa Hooned Rajatised 
Masinad ja 
seadmed 

Muud 
Lõpetamata 

ehitus ja 
ettemaksed 

Kokku 

Materiaalne põhivara seisuga 31.12.2020               

Soetusmaksumus 87,7 331,9 1 252,6 3 226,7 5,3 73,9 4 978,1 

Kogunenud kulum  - -125,5 -526,2 -1 398,6 -5,0 - -2 055,4 

Jääkmaksumus  87,7 206,4 726,4 1 828,1 0,3 73,9 2 922,7 

Kokku materiaalne põhivara seisuga 31.12.2020 87,7 206,4 726,4 1 828,1 0,3 73,9 2 922,7 

Aruandeperioodil toimunud liikumised               

Investeeritud põhivara soetusse 0,1 - 0,2 2,2 0,2 138,5 141,2 

Arvestatud kulum ja allahindlus - -5,3 -23,9 -94,1 -0,3 -0,3 -123,9 

Müüdud põhivara jääkväärtuses -0,1 -1,4 -0,1 -0,6 -   -2,2 

Saadud tütarettevõtja soetamisel (lisa 13) - 0,2 14,8 6,1 - 1,0 22,1 

Valuuta ümberarvestuse kursivahed 0,1 - - -0,1 - - - 

Ümberklassifitseerimine 0,2 1,3 32,6 40,1 1,4 -75,6 - 

Kokku 9k 2021 toimunud liikumised 0,3 -5,2 23,6 -46,5 1,3 63,6 37,2 

Materiaalne põhivara seisuga 30.09.2021               

Soetusmaksumus 88,0 331,0 1 308,8 3 270,3 7,0 137,5 5 142,6 

Kogunenud kulum  - -129,8 -558,8 -1 488,7 -5,4 - -2 182,7 

Jääkmaksumus  88,0 201,2 750,0 1 781,6 1,6 137,5 2 959,9 

Kokku materiaalne põhivara seisuga 30.09.2021 88,0 201,2 750,0 1 781,6 1,6 137,5 2 959,9 

 

Seisuga 30. september 2021 oli kontsernil põhivara soetamiseks sõlmitud lepingutest tulenevaid kohustusi 267,7 mln euro (31. detsember 2020: 47,1 mln euro) eest. 
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7. Tuletisinstrumendid

miljonites eurodes 
30.09.2021 31.12.2020 

Varad Kohustused Varad Kohustused 

Elektrienergia ostu ja müügi forward- ja futuurlepingud – rahavoogude riskimaandamisinstrumendid  
143,3 12,3 7,3 0,3 

Elektrienergia ostu ja müügi forward- ja futuur-lepingud – kauplemisderivatiivid 
20,7 4,7 11,8 2,0 

Gaasi ostu ja müügi swap- ja futuurlepingud - rahavoogude riskimaandamisinstrumendid 
22,6 - 2,4 - 

Gaasi ostu ja müügi swap- ja futuurlepingud - kauplemisderivatiivid 
116,9 117,0 8,4 8,2 

Vedelkütuste müügi swap- ja forwardlepingud – rahavoogude riskimaandamisinstrumendid 
0,1 72,5 25,4 1,5 

Vedelkütuste müügi swap- ja forwardlepingud – kauplemisderivatiivid 
0,4 19,0 0,1 2,2 

Muud derivatiivid - 0,3 - 0,5 

Kokku tuletisinstrumendid 304,0 225,8 55,4 14,7 

sealhulgas pikaajaline osa         

Elektrienergia ostu ja müügi forward ja futuurlepingud – rahavoogude riskimaandamisinstrumendid  
108,9 0,5 1,0 0,1 

Elektrienergia ostu ja müügi forwardlepingud – kauplemisderivatiivid 
16,3 0,2 10,9 0,3 

Gaasi ostu ja müügi swap- ja futuurlepingud - rahavoogude riskimaandamisinstrumendid 
3,4 - 0,1 0,1 

Gaasi ostu ja müügi swap- ja futuurlepingud - kauplemisderivatiivid 
1,8 1,2 2,5 2,6 

Vedelkütuste müügi swap- ja forwardlepingud – rahavoogude riskimaandamisinstrumendid 
- 30,7 9,1 0,8 

Vedelkütuste müügi swap- ja forwardlepingud – kauplemisderivatiivid 
- 7,1 0,1 0,5 

Muud derivatiivid - 0,1 - - 

Kokku pikaajaline osa  130,4 39,8 23,7 4,4 

Kokku lühiajaline osa 173,6 186,0 31,7 10,3 
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8. Aktsiakapital ja dividendid 

Seisuga 30. septembril 2021 oli Eesti Energia ASil registreeritud 746 645 750 aktsiat 

(31. detsember 2020: 746 645 750 aktsiat). Aktsia nimiväärtus on 1 euro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Tava ja lahustunud puhaskasum aktsia kohta 

Tava puhaskasumi arvutamiseks aktsia kohta on emaettevõtja omaniku osa kasumist 

jagatud kaalutud keskmise emiteeritud aktsiate arvuga. Kuna potentsiaalseid lihtaktsiaid 

ei ole, on lahustunud puhaskasum kõigil perioodidel võrdne tava puhaskasumiga. 

  
III kv 
2021 

III kv 
2020 

9k 
2021 

9k 
2020 

12k 
2021/20 

12k 
2020/19 

Emaettevõtja omaniku osa kasumist 
(mln eurot) 

16,9 -8,0 33,5 -3,0 55,6 10,6 

Kaalutud keskmine aktsiate arv 
(mln) 

746,6 746,6 746,6 746,6 746,6 746,6 

Tava puhaskasum aktsia kohta 
(eurot) 

0,02 -0,01 0,04 -0,00 0,07 0,01 

Lahustunud puhaskasum aktsia 
kohta (eurot) 

0,02 -0,01 0,04 -0,00 0,07 0,01 
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10.  Võlakohustused korrigeeritud soetusmaksumuses 

  Lühiajalised võlakohustused Pikaajalised võlakohustused   

miljonites eurodes 
Pangalaenud Liisingu-kohustused Pangalaenud Emiteeritud võlakirjad Liisingu-kohustused Muud laenud Kokku 

Võlakohustused korrigeeritud soetusmaksumuses seisuga 31.12.2020 305,5 0,2 229,4 474,3 2,0 3,0 1 014,4 

                

Aruandeperioodil toimunud liikumised               

Laenukulude amortisatsioon - - - 6,7 - - 6,7 

Lisandunud võlakohustus 10,0 - - - - - 10,0 

Võlakohustuse tagasimaksmine -113,5 -0,1 - - - - -113,6 

Ümberklassifisteerimine -111,2 - 111,2 - - - - 

Valuutakursi muutuste mõju - - -0,1 - - - -0,1 

Kokku perioodil 9k 2021 toimunud liikumised -214,7 -0,1 111,1 6,7 
- - 

-97,0 

                

Võlakohustused korrigeeritud soetusmaksumuses seisuga 30.09.2021 90,8 0,1 340,5 481,0 2,0 3,0 917,4 

 

 

 

Seisuga 30. september 2021 oli kontsernil väljavõtmata laene 665,0 mln euro eest (31. detsember 2020: 520,0 mln eurot), millest likviidsuslaene oli 330,0 mln eurot (OP Corporate 

Bankilt 150,0 mln eurot, SEB-lt 110 mln eurot ja Swedbankilt 70 mln eurot) ja pikaajalisi laene 335,0 mln eurot. Tähtajaga 2023. aasta septembris on väljavõtmata likviidsuslaenusid 120 

mln (kasutamata 120 mln eurot) euro ulatuses, tähtajaga 2025. aasta mais 25 mln euro ulatuses (kasutamata 20 mln eurot),  tähtajaga 2025. aasta septembris 150 mln euro ulatuses 

(kasutamata 150 mln eurot), tähtajaga september 2024. aasta 20 mln euro ulatuses (kasutamata 20 mln eurot) ja tähtajaga september 2026. aasta 20 mln eurot (kasutamata 20 mln 

eurot). Pikaajalised kasutuselevõtmata investeerimislaenud moodustuvad 2019. aasta detsembris ja 2020. aasta juunis sõlmitud laenulepingutest Eesti Energia ja Euroopa 

Investeerimispangaga (EIB) vahel mahus vastavalt 175 ja 70 mln eurot, ning lisaks 2021. aasta septembris sõlmitud Enefit Greeni investeerimislaenude lepingutest SEB-ga summas 40 

mln eurot ja OP Corporate Bankiga summas 50 mln eurot. 
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11.  Äritegevusest saadud raha 

miljonites eurodes III kv 2021 III kv 2020 9k 2021 9k 2020 12k 2021/20 12k 2020/19 

Kasum enne tulumaksustamist 17,3 -8,0 34,0 -3,9 57,8 10,8 

Korrigeerimised             

Materiaalse põhivara kulum ja väärtuse langus  41,5 43,3 123,9 126,5 159,5 174,6 

Immateriaalse põhivara amortisatsioon ja väärtuse langus 1,1 0,7 3,5 2,7 - - 

Tuludena kajastatud liitumis- ja muud teenustasud  -3,0 -2,4 -8,1 -7,1 -10,6 -9,4 

Kasum materiaalse põhivara müügist -0,7 -0,3 -1,9 -0,7 -2,5 -4,4 

Kahjum äri müügist - - - - -0,7 1,4 

Põhivara soetamiseks saadud sihtfinantseerimise amortisatsioon -0,2 -0,2 -0,6 -0,6 -0,8 -0,7 

Kasum/kahjum kapitaliosaluse meetodil investeeringutelt sidusettevõtjatesse  -8,4 -0,5 -10,5 -1,9 -10,4 -0,1 

Tasumata/laekumata kasum/kahjum tuletisinstrumentidelt 10,9 -6,4 31,1 -16,0 57,3 9,7 

Kasum/kahjum muudest mitterahalistest tehingutest -0,2 -0,2 0,1 -0,2 -0,1 - 

Intressikulu võlakohustustelt  6,3 7,7 19,1 23,5 26,4 31,7 

Intressi- ja muud finantstulud - - - - - - 

Korrigeeritud kasum enne maksustamist 64,6 33,7 190,7 122,4 275,9 213,6 

Äritegevusega seotud käibevarade netomuutus             

Äritegevusega seotud nõuete muutus -37,9 1,0 -24,6 37,0 -63,2 9,7 

Varude muutus -8,9 5,3 -15,6 -14,4 -7,4 -3,2 

Muu äritegevusega seotud käibevarade netomuutus 43,5 7,5 94,6 44,6 33,1 -4,1 

Kokku äritegevusega seotud käibevarade netomuutus -3,3 13,8 54,4 67,2 -37,5 2,4 

Äritegevusega seotud kohustuste netomuutus             

Eraldiste muutus  18,8 22,9 27,0 -21,0 52,8 -8,6 

Võlgnevuse muutus hankijatele 9,0 3,6 -3,4 -20,3 9,2 -12,5 

Muu äritegevusega seotud kohustuste netomuutus 33,9 13,9 -26,9 33,5 63,9 17,3 

Kokku äritegevusega seotud kohustuste netomuutus 61,7 40,4 -3,3 -7,8 125,9 -3,8 

Äritegevusest saadud raha 123,0 87,9 241,8 181,6 364,3 212,2 
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12.  Eraldised 

miljonites eurodes 
Algjääk 

31.12.2020 

Moodustamine 
ja 

ümberhindamine 
Arvestatud 
intressikulu Kasutamine 

Lõppjääk 
30.09.2021 

Lõppjääk 
30.09.2021 

Lühiajaline 
eraldis 

Pikaajaline 
eraldis 

Keskkonnakaitselised eraldised 20,3 - 0,3 -0,6 2,0 18,0 

Töötajatega seotud eraldised 6,2 - - -0,4 1,2 4,6 

Varade demonteerimise kulude eraldis 5,7 - 0,3 - - 6,0 

Kasvuhoonegaaside emissiooni eraldis 76,2 102,5 - -75,0 103,7 - 

Eraldis kahjulike lepingute suhtes 0,1 - - - 0,1 - 

Lepingust tulenevate kohustiste eraldis 28,2 - - -28,1 0,1 - 

Taastuvenergia sertifikaatide eraldis 1,8 4,9 - -4,8 1,9 - 

Kokku eraldised 138,6 107,4 0,6 -109,0 109,0 28,6 
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13. Tehingud seotud osapooltega 

Eesti Energia ASi aktsiad kuuluvad 100% Eesti Vabariigile. Kontserni aruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks sidusettevõtjad, emaettevõtja juhatuse ja nõukogu liikmed ning 

muud ettevõtjad, kelle üle nimetatud isikutel on oluline mõju. Samuti on loetud seotud osapoolteks kõik üksused, kus riigil on kontroll või valitsev mõju. 

 

 

TEHINGUD SIDUSETTEVÕTJATEGA

miljonites eurodes 9k 2021 9k 2020 

Kaupade ost 0,3 6,3 

Teenuste ost 1,2 0,4 

Põhivara ost - 0,1 

Tulu teenuste müügist 0,1 - 

Antud laenud - 0,1 

 

 

NÕUDED SIDUSETTEVÕTJATELE NING VÕLAD SIDUSETTEVÕTJATELE JA MUUDELE 

SEOTUD OSAPOOLTELE 

miljonites eurodes 30.09.2021 30.09.2020 

Nõuded 11,5 11,4 

sh pikaajalised laenunõuded 11,5 11,4 

Ebatõenäoliselt laekuvad laenunõuded sidusettevõtjatelt 11,5 -11,2 

Võlad 1,2 1,0 

 

Juhatuse liikmetega teenistuslepingu ennetähtaegse lõpetamise korral on 

teenistuslepingutes ette nähtud kolme kuu hüvitise maksmine. Perioodil 1. jaanuar - 30. 

september 2021 moodustasid nõukogudele ja juhatustele arvestatud tasud kokku 2,5 

mln eurot (1. jaanuar - 30. september 2020: 2,3 mln eurot). 

 

 

Võrguteenuse ostul-müügil kasutatakse Konkurentsiameti poolt kinnitatud hindu. 

Ülejäänud tehingud toimuvad turuhinnas, selle puudumisel kasutatakse 

kokkuleppehindu. 

Kontsern müüb teistele riigi kontrolli või olulise mõju all olevatele üksustele elektrit, 

võrguteenust ja soojusenergiat tavapärase äritegevuse käigus. Kontsern on teinud 

aruandeperioodil ja võrreldaval perioodil olulises summas ostu- ja müügitehinguid 

Elering ASiga, mis on 100%-liselt riigile kuuluv äriühing. 

 

TEHINGUD ELERING AS-ga 

miljonites eurodes 9k 2021 9k 2020 

Teenuste ost 51,8 50,0 

Kaupade ost 11,2 11,4 

Põhivara ost ja ettemaksed põhivara eest 2,7 7,3 

Tulu kaupade ja teenuste müügist (sh taastuvenergia toetus) 32,5 33,2 

 

NÕUDED ELERING AS-i VASTU NING KOHUSTUSED ELERING AS EES 

miljonites eurodes 30.09.2021 30.09.2020 

Nõuded 4,7 6,7 

Kohustused 5,6 13,1 
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14. Sündmused pärast aruandekuupäeva 

10. märtsil 2021. aastal allkirjastas Eesti Energia AS'i tütarettevõtja Elektrilevi OÜ lepingu 100% Imatra Elekter AS’i aktsiate ostmiseks Imatra FNW Oy’lt. Imatra Elekter AS on Eestis 

tegutsev elektrijaotuse ja -müügi ettevõte. Tehingu jõustumiseks oli vajalik Konkurentsiametit heakskiit. 

100% Imatra Elekter AS aktsiate eest tasuti 29,8 mln eurot. Tehing toimus 23. juulil 2021. 
 

 



 

 

Sõnastik

Baasinvesteeringud – investeeringud, mis on vajalikud olemasolevate tootmisvõimsuste 

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 (arvestades 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 (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 Funds From Operations. Äritegevuse rahavoog, v.a käibekapitali muutused 

Finantsvõimendus – netovõlg jagatud netovõla ja omakapitali summaga 

Hüdroressursside tase – hüdroelektrijaamade reservuaaride täituvuse tase protsendina 

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 circulating fluidised bed), kus 

toimub suuremate (põlemata) osakeste tagasitoide koldesse 

Likviidsus – likviidsete varade maht. Raha ja ekvivalentide, lühiajaliste finantsinvesteeringute ja 

üle 3-kuulise tähtajaga deposiitide summa 

Maksujalajälg – näitaja, mis väljendab maksude maksmise kaudu loodud ettevõtte panust 

ühiskonda  

 

Muutuvkasum – kasum pärast müügitulust 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 

Põhivarade tootlus – ingl 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 Regulated Asset Base ehk reguleeritud varade maht 

ROIC – ingl Return On Invested Capital ehk ärikasum jagatud keskmise investeeritud kapitaliga 

SAIDI – ingl System Average Interruption Duration Index ehk süsteemi katkestuskestuse indeks. 

Kliendikatkestuste kogukestus minutites jagatud teenindatud klientide arvuga 

SAIFI – ingl System Average Interruption Frequency Index ehk süsteemi katkestussageduse 

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 elektrienergia ja 

vedelkütuste ning ostetavate heitmekvootide kogus, mille ulatuses hind on eelnevalt fikseeritud 

Võrgukaod – tarbijateni jõudev elektrienergia kogus on mõnevõrra väiksem elektrijaamadest võrku 

antud kogusest, kuna ülekandmisel muundub osa elektrienergiast elektriliinides ja trafodes 

soojuseks. Väiksemal määral põhjustavad kadu ka elektrivargused ja ebatäpne mõõtmine. 

Võrguettevõte peab kaoenergia kompenseerima ning selleks on vaja osta igal tunnil vastav kogus 

elektrienergia 


