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Juhatuse esimehe pöördumine 

Hea lugeja! 

Pretsedenditult kõrged energiahinnad mõjutavad jätkuvalt nii Eesti Energia 

koduturgude kui ka teiste Euroopa riikide majandust ja inimeste heaolu.  

Venemaa kasutab gaasi poliitilise relvana, selle tarnete katkemine Euroopasse 

on tõenäoline stsenaarium. Euroopa liidrid kutsuvad üles maagaasi tarbimist 

vähendama. Isegi kui maagaas päriselt otsa ei lõppe, võib kerkida 

seninägematutesse kõrgustesse selle hind. Eesti, Läti ja Leedu hinnapiirkonna 

elektri tipukoormused kaetakse endiselt gaasielektrijaamadega.  

Maagaasi kvartali keskmine hind ületas eelmise aasta sama perioodi näitajat 

neli korda. Elekter oli Põhja- ja Baltimaade ühisel Nord Pooli turul teises 

kvartalis sõltuvalt hinnapiirkonnast kaks-kolm korda kallim kui 2021. aasta 

samal perioodil. 

Enefit Poweri soojuselektrijaamad on suure energianõudluse tõttu oma 

elektritoodanguga pidevalt turul. Viimased aastad on Eesti olnud elektrit 

importiv riik, kuid meie hübriidjaamade parema konkurentsivõime tõttu 

võrreldes Lätis ja Leedus paiknevate gaasielektrijaamadega ekspordime 

käesoleval aastal oma toodangut üha rohkem. Mais ja juunis oli Eesti elektrit 

eksportiv riik ehk toodeti rohkem kui tarbiti. Võrreldes 2021. aasta teise 

kvartaliga on Eesti Energia elektritoodang 2022. aasta aprillist juuni lõpuni 56% 

suurem. Enefit Power tootis 1,1 TWh elektrit ehk 76% enam võrreldes 

möödunud aastaga.  

Tasakaalu leidmine energia taskukohasuse, keskkonnamõju ning 

varustuskindluse vahel on tõusnud ühiskondlikult kriitiliseks teemaks kõigil 

Eesti Energia koduturgudel. Kiireim ja ühiskonna jaoks soodsaim lahendus 

seisneb elektrifitseerimises, mille käigus taastuvelekter asendab fossiilseid 

energiaallikaid, nagu mootorikütuseid transpordis või maagaasi soojusenergia 

saamisel. Sellele lahendusele keskendub jätkuvalt kontserni uuendatud 

strateegia aastateks 2022-2026. 

Soomes, Balti riikides ja Poolas tegutseva Eesti Energia taastuvelektri 

tootmisvõimsus on 2026. aasta lõpuks suurenenud tänasega võrreldes ligi neli 

korda (ca 1900 megavatini), näeb ette järgmise viie aasta tegevuskava. 

Uutesse arendusprojektidesse plaanime sel perioodil investeerida üle 2 miljardi 

euro, millest enamik läheb uutesse tuule- ja päikeseparkidesse. 

Taastuvenergia kasvuambitsiooni viib ellu Tallinna börsil noteeritud 

tütarettevõte Enefit Green.  

Tänaseks on uutest elektrijaamadest ehitusfaasis Tolpanvaara (72 MW) 

tuulepark Soomes, Akmene (75 MW) ja Šilale II (43 MW) tuulepargid Leedus, 

Purtse (21 MW) tuulepark Eestis ja kaks päikeseparki Poolas (15 MW) – kokku 

226 MW. Lisaks omandas Enefit Green Eesti Energialt Tootsi tuulepargi (74 

MW) ja plaanib Tootsi ning Sopi (160 MW) tuulepargid samaaegselt välja 

ehitada. Ainuüksi see modernseim liitpark kahekordistab Eesti tuuleelektri 

tänase toodangu.  

Koos taastuvenergia toodangu kasvuga väheneb meie energiatootmise CO2 

intensiivsus. Kui strateegiaperioodi 2021 – 2025 eesmärk oli vähendada CO2 

intensiivsust 26%, siis uuel perioodil kasvatame ambitsiooni ja vähendame CO2 

intensiivsust 43% 0,21 t/MWh-ni. 

Klientidel aitab Eesti Energia rohepööret ellu viia ja keskkonnajalajälge 

vähendada erinevate energialahenduste kaudu, pakkudes muu hulgas 
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päikese- ja soojuslahendusi, laadimis-, salvestus- ja valgustusteenust ning 

energiatarbimise paindlikku juhtimist. Strateegiaperioodi lõpuks kasutab 80% 

meie klientidest vähemalt üht rohelist teenust või toodet. Näiteks on Leedus 

juba ligi 100 000 koduklienti, kes kõik tarbivad taastuvelektrit. Oma otsusega 

panustab iga Enefit Leedu klient uute tuuleparkide loomisse nii Leedus, Lätis 

kui ka Eestis. Jätkuvalt kasvab tarbijate huvi ise elektrit toota ja võrku müüa. 

Samuti aitame klientidel leida sobivaimat lahendust, et nad saaksid ise endale 

rohelist elektrit toota ja võrku müüa. Päikeselahenduse lepinguid oleme Eestis 

esimesel poolaastal sõlminud mullusega võrreldes üle kahe korra rohkem.  

Võrguettevõtte Elektrilevi roll on elektrivarustuse kõrval tagada Eesti 

väiketootjate, eeskätt uute päikeseelektrijaamade liitumine jaotusvõrguga. 

Teises kvartalis esitati Elektrilevile 3218 elektritootja liitumistaotlust, mida on 

üle nelja korra rohkem kui eelmisel aastal samal ajal. Pea tuhande kliendiga 

neist sõlmiti ka tootjaliitumise leping. Juuni lõpuks oli Elektrilevi võrgus 

elektritootmist kokku 12 808 tarbimiskohas ja võimsust võrgus 545,5 MW. 

Sellega kaeti näiteks 23.-26. juunil enam kui pool Eesti elektritarbimisest. 

Elektrilevi investeeringud kasvasid teises kvartalis mullusega võrreldes 7%, 

kokku pea 25 miljoni euroni, millest 15 miljonit investeeriti uutesse 

elektrivõrguga liitumistesse.  

Oluline osa Eesti Energia pikaajalisest süsinikuneutraalsuse strateegiast 

puudutab vedelkütuste tootmiselt järk-järgulist üleminekut keemiatoodete 

lähteainete tootmisele, milleks ettevõte on kaasanud partnerid ja 

teadusasutused. Euroopa keemiatööstusettevõtted tunnevad juba täna huvi 

Eesti Energia tulevikus toodetavate lähteainete vastu, kuna nende 

saamisprotsess on jätkusuutlikum võrreldes toornafta töötlemisega. Nimelt 

võimaldab Enefit-tehnoloogia põlevkiviga koospürolüüsida jäätmeid – vanu 

rehve ja seni taaskasutamatuna käsitletud segaplasti prügi.  

Eesti Energia sõlmis teises kvartalis pikaajalise tarnelepingu Rootsi 

rehviringlust korraldava organisatsiooniga, mis võimaldab 2023. aasta alguses 

käivitada vanarehvide tööstuslikus mahus ümbertöötlemise ja sellega anda 

panuse keskkonnaprobleemide vähendamisse. Swedish Tyre Recycling AB 

tarnib Enefiti tehastele aastas 20 000 tonni purustatud vanarehve, see on 

veerand Rootsis tekkivast vanarehvide hulgast. Lisaks on Enefit tehastel 

võimekus ümber töödelda ka kõik Eestis, Lätis ja Leedus tekkivad vanarehvid, 

mida on kokku ligi 55 000 tonni aastas. 

Eesti Energia on kasvav energiamüüja Läänemere regioonis. Elektri jaemüük 

suurenes teises kvartalis kõikidel koduturgudel kokku 21%, tasemele 2,3 TWh. 

Üle poole elektrist (58%) müüsime väljaspool Eestit ehk Soomes, Lätis, Leedus 

ja Poolas. Kõige rohkem (+56%) kasvas elektri jaemüük Lätis. 

Vedelkütuste toodang kasvas 9,5% ja oli aprillist juuni lõpuni 106 tuhat tonni 

ning müügimaht kasvas 3%  ja oli kokku 105 tuhat tonni.  

Kontserni teise kvartali müügitulu oli 73% suurem võrreldes sama perioodiga 

mullu ja ulatus ligi 417 miljoni euroni. Poolaasta võrdluses oli kasv 78% ja 

kontsern teenis üle 957 miljoni euro müügitulu. Normaliseeritud EBITDA ehk 

kulumieelne ärikasum kasvas teises kvartalis 148% ja oli ligi 80 miljonit eurot. 

Poolaasta võrdluses oli kasv 108% ja kulumieelseks ärikasumiks 207 miljonit 

eurot. Normaliseeritud puhaskasum oli teises kvartalis üle 33 miljoni euro 

(+278%), poolaasta tulemus küündis 110,5 miljoni euroni (+3468%). 

Eesti Energia üldkoosolek, rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus kutsus 

nimetamiskomitee ettepanekul Eesti Energia nõukogust alates 12. maist tagasi 
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Väino Kaldoja, Ants Paulsi ja Ivo Palu seoses volituste lõppemisega ning 

nimetas uuteks liikmeteks Taavi Tamkivi, Ahti Kuninga ning Anne Mere. 

Üldkoosoleku otsusega sai Anne Merest energiakontserni uus nõukogu 

esimees. Nõukogu uue koosseisu liikmete volitused kestavad kolm aastat 

alates 12. maist 2022. 

Hando Sutter  

Eesti Energia juhatuse esimees 

 

 

 

 

 

 

 

  



Eesti Energia II kvartali vahearuanne 2022, 1. aprill – 30. juuni | 6 | 

 

See on Eesti Energia

• Loodud 1939. aastal 

• 4 910 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 30.06.2022 

 

  



   
 

 

 
  



   
 

 

Kontserni tegevus- ja finantsnäitajad  

    
II kv 
2022 

II kv 
2021 

Muutus 

Elektrienergia müük, sh GWh 2 501 2 087 +19,8% 

Hulgimüük GWh 195 185 +5,2% 

Jaemüük GWh 2 306 1 902 +21,3% 

Võrguteenuse müügimaht GWh 1 570 1 594 -1,5% 

Vedelkütuste müük tuh t 105 102 +3,1% 

Soojusenergia müük GWh 185 181 +2,3% 

Töötajate keskmine arv in. 4 690 4 318 +8,6% 

          

Müügitulud mln € 416,6 241,1 +72,8% 

Kulumieelne ärikasum (EBITDA) mln € 91,7 40,8 +124,6% 

Ärikasum mln € 47,8 -2,0 +2482,8% 

Puhaskasum mln € 45,2 -10,0 +552,2% 

          

Investeeringud mln € 97,7 54,2 +80,3% 

Äritegevuse rahavood mln € 303,1 5,0 +5957,3% 

Põhivara mln € 3 783,3 3 116,3 +21,4% 

Omakapital mln € 3 077,9 2 009,1 +53,2% 

Netovõlg mln € 436,8 797,5 -45,2% 

          

Netovõlg / EBITDA** korda 0,9 3,6 -76,1% 

EBITDA** / intressikulud võlakohustustelt** korda 18,4 7,4 +149,0% 

Finantsvõimendus % 12,4 28,4 -16,0pp 

Investeeritud kapitali tootlus (ROIC)** % 10,9 2,2 +8,8pp 

EBITDA marginaal % 19,9 16,9 +3,0pp 

Ärikasumi marginaal % 10,4 -0,8 +11,2pp 

Suhtarvud ja terminid on selgitatud aruande sõnaseletuste osas lk 54 

* jooksva 12 kuu tulemus 
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Tegevuskeskkond

Rahvusvahelise energiaettevõttena mõjutavad meie äri peamiselt nafta-, 

elektri- ja heitmekvootide hinnad, konkurents energia- ja klienditurgudel, 

energeetikasektori regulatsioonid ning uute tehnoloogiate areng.  

2022. aasta II kvartalis toimusid turuhindades järgmised meie äri oluliselt 

mõjutavad liikumised (võrreldes eelmise aasta sama perioodiga): 

• elektrihinnad kasvasid Poolas ja Soomes vastavalt 124% ja 154%, 

elektrihinnad kasvasid Lätis ning Leedus 192% ning Eestis 161%; 

• heitmekvootide keskmine hind kasvas 67%; 

• toornafta hind kasvas 62% ja kütteõli hind kasvas 70%. 

Keskmised elektrihinnad meie koduturgudel jätkavad kõrgel tasemel 

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.  

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. 

 

Nord Pooli päevasisene elektrihinna volatiilsus on olnud viimastel aastatel väga 

suur. Tavapäraselt määrab tiputundidel elektrihinna kallim CO2 intensiivne 

tootmine ja baastundidel sisuliselt null muutuvkuluga taastuvenergia.  

Eesti elektrihinda on oluliselt mõjutanud 2022. aasta II kvartalis gaasituru 

olukord. Tulenevalt kõrgetest maagaasi hindadest on Eesti põlevkivist toodetud 

elekter konkurentsivõimelisem kui kunagi varem. 2022. aasta II kvartali kõrgeim 

päeva keskmine elektrihind oli 30. juunil 264,0 €/MWh (+166,0 €/MWh 

võrreldes 2021 II kvartaliga) ning madalaim 10. aprillil 20,6 €/MWh (+13,5 

€/MWh võrreldes 2021 II kvartaliga).  

Keskmised elektrihinnad meie äri jaoks olulistel turgudel on jätkuvalt kõrgel 

tasemel tulenevalt maagaasi hindadest ja seeläbi gaasielektrijaamade tootmise 

omahindadest. Maagaasi kõrge turuhinna põhjuseks on gaasi tarneraskused 

ning aset leidnud geopoliitilised sündmused, mis on suurendanud ka 

Keskmine 
elektrihind (€/MWh) 

2022 
II kv  

2021 
II kv 

Muutus 

Eesti 142,1 54,5 160,6% 

Läti 164,0 56,0 192,8% 

Leedu 168,1 57,5 192,1% 

Poola 150,9 67,3 124,3% 

Soome 117,5 46,3 154,0% 

Norra 93,9 39,1 139,8% 

Taani 179,6 58,7 205,9% 

Rootsi 85,6 39,8 114,9% 
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ebakindlust gaasitarnete osas. Kuigi LNG pakkumine Euroopa suunal on 

suurenenud, ei ole see maagaasi hindasid oluliselt mõjutanud.  

 

2022. aasta II kvartalis Hollandi gaasibörsil TTF kaubeldava maagaasi 

keskmine hind oli 113,8 €/MWh (+86 €/MWh, +310% võrreldes 2021. aasta II 

kvartaliga). Kui 2022. aasta I kvartali lõpus oli TTF maagaasi keskmine hind alla 

100 €/MWh, siis II kvartali lõpuks tõusis hind 144 €/MWh tasemele.  

Maagaasi ladustatakse varustusskeemi kohaselt suvel gaasihoidlates. Talvel 

kasutatakse tarbimiseks gaasimaardlates ladustatud gaasi. 2021. aasta 

tarneraskuste tõttu jäid gaasimaardlad pooltühjaks ning puuduolev kogus viis 

gaasi turuhinnad rekordtasemele. 2022. aasta II kvartali järgselt on väljavaade 

tulevale talvele sarnane, kuna maagaasi tarnete osas valitseb endiselt 

ebakindlus. Samuti on maagaasi alternatiivi LNG infrastruktuur puudulik 

enamikes riikides, et koguda piisavaid varusid hoidlatesse tulevaks talveks.  

Gaasielektrijaamad määravad traditsiooniliselt piirkonna tiputundidel 

elektrihinna. Kõrge maagaasi hind on 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 intensiivsem sisend, on suurendanud 

nõudlust CO2 heitmekvootide järele, mis omakorda on tõstnud CO2 

heitmekvootide turuhinda. 

 

Ülekandekaablite kaudu jõuab Baltimaadesse Põhjamaade hüdroenergia, mis 

on teistel viisidel toodetud elektrist odavam. 2022. aasta II kvartalis oli keskmine 

hüdroressursside tase Põhjamaade hüdroreservuaarides 37,4% reservuaaride 

maksimumtasemest, s.o. 12,4 protsendipunkti madalam kui 2021. aasta II 

kvartalis.  

Käesoleva aasta talve jooksul hüdroreservidesse kogunenud lume ning 

pinnase maht on 202 TWh madalam eelmise aasta mahust, mille tulemusena 

on oodata 2022. aasta hüdroenergia toodangu langemist võrreldes eelmise 

aastaga. Hüdroenergia toodangu langus kasvatab regionaalseid 

elektrihindasid, kuna vajalikku elektrit toodetakse kõrgemate muutuvkuludega 

tootmisliikidest. 
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Kivisöejaamade kasutus tõstab CO2 heitmekvootide hindasid  

Heitmekvootide süsteemi eesmärk on vähendada CO2 heitmete õhku 

paiskamist üle Euroopa. Selleks soovitakse suunata energiatootjaid kasutama 

vähem saastavaid tooraineid ja investeerima efektiivsematesse 

tootmistehnoloogiatesse.  

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. 

 

CO2 heitmekvootide keskmine hind oli 2022. aasta II kvartalis 83,8 €/t kasvades 

2021. aasta II kvartaliga võrreldes 67% (+33,5 €/t). Kui 2022. aasta I kvartali 

lõpuks jõudsid kvootide hinnad tasakaaluhinna 75 €/t tasemeni, siis II kvartalis 

on hinnad tõusnud tulenevalt kõrgest maagaasi hinnast. Selle tõttu on üha 

rohkem Euroopas elektri tootmiseks kasutatud CO2 intensiivseid kivisöejaamu.  

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 2022. aasta II kvartalis 54,7 €/MWh (+45,4 

€/MWh võrreldes 2021. aasta II kvartaliga). Clean Spread’i kasvu tingis 

eelkõige Eesti elektrihinna tõus (+87,6 €/MWh võrreldes 2021. aasta II 

kvartaliga). CO2 heitmekulude komponent kasvas 42,2 €/MWh võrreldes 2021. 

aasta II kvartaliga.  

Eesti Energia Clean Dark Spread oli 2022. aasta II kvartalis 19,6 €/MWh (+30,2 

€/MWh võrreldes 2021. aasta II kvartaliga). Põlevkivi kulu hinnakomponent 

Clean Dark Spread’is kasvas 15,2 €/MWh ning CO2 ja põlevkivi kulu 

hinnakomponent kasvas 57,3 €/MWh võrreldes 2021. aasta II kvartaliga.  
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Toornafta ja kütteõli hinnad kasvasid võrreldes eelmise aasta II 

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. 

 

Brenti toornafta keskmine hind oli 2022. aasta II kvartalis 111,7 USD/bbl ehk 

62% kõrgem (+42,7 USD/bbl) kui 2021. aasta II kvartalis. Keskmine hind kuude 

lõikes oli vastavalt: aprillis 111,6 USD/bbl, mais 117,2 USD/bbl ja juunis 105,9 

USD/bbl. Võrreldes I kvartali lõpu seisuga ei ole Brenti toornafta hind oluliselt 

kallinenud.  

2022. aasta II kvartalis jätkus vedelkütuste hindade tõus, mille peamiseks 

mõjuriks on vedelkütuste tootmise madal tase. 2020. aasta II kvartalis 

vähendati oluliselt naftatoodete pakkumist turul vastuseks COVID-19 

pandeemiast tingitud nõudluse langusele. Käesoleva aasta II kvartaliks on 

globaalne nõudlus vedelkütuste vastu taastunud pandeemiale eelnenud 

tasemele, kuid pakkumine ei ole sarnases tempos kasvanud.   

Naftatoodete ja kütteõli hinnad liikusid II kvartalis sarnaselt. 1% 

väävlisisaldusega kütteõli keskmine hind oli 2022. aasta II kvartalis 598,4 €/t 

ehk 70% kõrgem (+247,3 €/t) kui 2021. aasta II kvartalis. 
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Keskmine hind 
II kv 
2022 

II kv  
2021 

II kv  
2020 

Brenti toornafta USD/bbl 111,7 69,1 33,4 

Kütteõli 1% €/t 598,4 351,1 168,1 

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

Klienditeenused 

Enefiti kiire internet on jõudnud 10 000 majapidamiseni 

Tänapäeva elu on ilma internetita üsna keeruline kui mitte võimatu ette 

kujutada. Üha enam tuleb juurde ka seadmeid ja rakendusi, mis 

internetiühendust vajavad. Et sidevõrk kasvavale koormusele vastu peaks, on 

valguskaablil põhinev ühendus parim valik. Enefit Connect ehitab võrku 

fiiberoptilise kaabli põhjal ning see on nii täna kui ka tulevikus kõige kiirem ja 

mahupiiranguvabam lahendus. 

Samuti on Enefiti võrk neutraalne, mis tähendab, et klient saab ise valida sobiva 

interneti- ning teleteenuse osutaja. Enefiti kiire interneti kasuks on otsustanud 

juba 10 000 klienti. 

Taastuvenergia 

Enefit Green rajab Eesti esimese tuule ja päikese hübriidpargi 

Enefit Green rajab Lüganuse valda Eesti esimese suuremahulise tuule ja 

päikese hübriidlahenduse, mis kasutab sama liitumispunkti. 

Mõlemat tootmisviisi kasutav hübriidlahendus aitab kokku hoida parkide 

rajamisega seotud kulusid ning kasutada piiratud võrguressurssi märksa 

efektiivsemalt. Tarbija jaoks tuleb võit elektri hinnast, kuna iga uus 

taastuvelektrijaam aitab elektri turuhinda odavamaks muuta. 

Enefit Green ehitab viis uut elektrituulikut ja ligikaudu 49 000 paneelist 

koosneva päikeseelektrijaama. Hübriidpargi prognoositav toodang on kokku 78 

GWh, mis katab 24 000 keskmise majapidamise aastase tarbimise. 

Tolpanvaara tuulepark Põhja-Soomes sai nurgakivi 

Taskukohase hinnaga ja suuremahuliseks taastuvenergia tootmiseks on vaja 

uusi tuuleparke. Enefit Green suunab järgmisel viiel aastal tuule- ja 

päikeseparkide investeeringuteks 1,5 miljardit eurot. 

Tolpanvaara tuulepark on üks neljast ehituses olevast tuulepargist, mis sai juuni 

lõpus nurgakivi. 13 tuulikuga park hakkab rohelist elektrit tootma järgmise aasta 

lõpus.  

Pargi võimsus on 72 megavatti ja aastane prognoositav toodang on 250 

gigavatt-tundi. Võrdluseks on see elektri kogus umbes kolmandik 2021. aasta 

kogu Eesti tuuleenergia toodangust. Pargi ehitusse investeerib Enefit Green ligi 

83 miljonit eurot. 

Suurenergeetika 

Auvere keemiatööstuse süda sai koha sisse 

Juunis paigaldati ehitatava tehase retort, mida nimetatakse tehase südameks. 

Silindrit meenutav retort hakkab tehase valmides töötlema plastijäätmeid, 

rehvihaket ja põlevkivi esmalt vedelkütusteks ning gaasiks ehk keemiatööstuse 

lähtaineteks. Plaani järgi alustab ehitatav tehas tööd 2024. aastal. Tehasest 

saab oluline osa Eesti Energia keemiatööstusest. 

Arendame ringmajandust Eestis ja ka väljaspool Eestit 

II kvartalis saatsime esimest korda Eesti Energia ajaloos kõrvalproduktina 

tekkivat tuhka meretranspordiga Skandinaaviasse ehitussektori jaoks. 

Ligikaudu 4 000 tonni ehk 40% keskmisest kuu müügist laeti laeva peale vaid 
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paari päevaga. Viimase 10 aastaga oleme realiseerinud üle 1 mln tonni 

põlevkivituhka ja seeläbi aidanud klientidel liikuda teekonnal nulli.   

Lisaks leidis kaevandamisel tekkiv killustik kasutamise Keila-Valingu 

raudteelõigu muldkeha ehitusel. Eesti Raudteele kuuluva Keila-Valingu 

raudteelõigu ehitusega tegeleb ettevõte Go Track. Projekt on ainulaadne, sest 

nii suures ulatuses aherainest uut muldkeha ei ole varem rajatud.  

Võrguteenused 

Liigume mikrotootjate liitumistega jätkuvalt rekordi graafikus 

II kvartalis esitati Elektrilevile 3218 elektritootja liitumistaotlust. Elektrilevi võrku 

kuuluvad elektritootjad andsid võrku ligi 256,7 GWh elektrit. Võrku antud kogus 

kasvas eelmise aasta II kvartaliga võrreldes 76 GWh võrra ehk 42%. Esimest 

korda ajaloos läks elektritootmise maksimaalne võimsus Elektrilevi võrgus üle 

300 MW 28. veebruaril 2022. Maikuus kaeti kahel südapäeval (8. ja 22. mail) 

esmakordselt ajaloos pool Elektrilevi klientide kogutarbimist väikejaamade 

toodanguga. Võrku antud elektrist toodeti 80% päikeseenergiast. Jaanipäeva 

ajal oli päikselise ilma ning pühadest tuleneva madalama tarbimistaseme 

koosmõjuna neli tundi, kus väiketootjate osakaal ületas ka 60% piiri. 24. juuni 

terve päeva Elektrilevi võrku kuuluvate väiketootjate osakaal kogu võrku antud 

kogustest oli 29,5%. 

 

 

 

 

 

Ohutus eelkõige   

Mais ja juunis toimus Elektrilevi, Eleringi ja Päästeameti ühine 

elektriohutuskampaania, kus võrguettevõtjad tuletasid meelde, et elektriliinide 

läheduses tuleb tegutseda äärmiselt ettevaatlikult. Selleks valmisid eraldi 

elektriohutuse rubriik Elektrilevi kodulehel, raadioreklaamid, reklaamid 

välipindadel digiekraanidel ja erinevad lood meedias. 
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Majandustulemused 

Müügitulu ja EBITDA 

Eesti Energia 2022. aasta II kvartali müügitulu ulatus 416,6 mln euroni. 

Müügitulu kasvas 2021. aasta II kvartaliga võrreldes 72,8% (+175,5 mln eurot).  

Kulumieelne ärikasum EBITDA oli 91,7 mln eurot, kasvades aastaga 124,6% 

(+50,9 mln eurot). II kvartali EBITDA sisaldab pikaajaliste elektri ostulepingute 

väärtuse muutuse mõjusid summas 11,9 mln eurot (2021. aasta II kvartalis 8,7 

mln eurot). Normaliseeritud EBITDA (ilma ülaltoodud mõjudeta) oli 2022. aasta 

II kvartalis 79,8 mln eurot (+47,7 mln eurot, +148,4%). II kvartali puhaskasumiks 

kujunes 45,2 mln eurot (+55,2 mln eurot). Normaliseeritud puhaskasum oli 33,3 

mln eurot (+52,0 mln eurot). 

Müügitulu kasv võrreldes eelmise aasta sama perioodiga tulenes eelkõige 

suurematest elektrienergia tuludest, mis olid tingitud oluliselt kasvanud turu-

hindadest ning 20% võrra suuremast müügikogusest. Võrguteenuse ning 

vedelkütuste müügitulud näitasid aastavõrdluses tagasihoidlikumat kasvu, 

vastavalt 6% ja 1%. Muude toodete müügitulu kasvas eelkõige gaasienergia 

suuremate tulude tõttu. 

Elektri EBITDA kasvas eelkõige kõrgema marginaali ning tuletisinstrumentide 

kasumi tõttu. Võrguteenuse EBITDA vähenes võrgukadude katteks ostetud 

elektrienergia hinna kasvu tõttu, samuti olid püsikulud kõrgemal tasemel. 

Vedelkütuste EBITDA aastavõrdluses langes tulenevalt realiseerunud 

tuletisinstrumentide negatiivsest mõjust. Muude toodete EBITDA 

aastavõrdluses kasvas, peamisteks mõjutajateks olid paremad tulemused 

gaasienergia ning sagedusreservi toodetest. 
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Elekter 

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

Ka 2022. aasta II kvartalis teenisime suurima osa oma müügitulust elektri 

müügist.  

Elektri müügitulu  

Võrreldes 2021. aasta II kvartaliga elektri müügihind ja müügikogus suurenesid. 

Elektri müügitulu 2022. aasta II kvartalis kasvas 98,6% 

252,9 mln euroni (+125,6 mln eurot).  

 

Keskmine elektri müügihind  

Eesti Energia kontserni keskmine elektri müügihind oli 2022. aasta II kvartalis 

103,7 €/MWh ehk 79,0% kõrgem (+45,7 €/MWh) kui 2021. aasta II kvartalis. 

Keskmine müügihind ei sisalda tuletistehingute mõju. Koos tuletistehingutega 

oli keskmine müügihind 2022. aasta II kvartalis 100,7 €/MWh ehk 66,3% 

kõrgem (+40,2 €/MWh) kui eelmise aasta samal perioodil.  

Tuletistehingutest teenisime 2022. aasta II kvartalis kahjumit 7,4 mln eurot. 

Aasta varem saime samal perioodil tuletistehingutest kasumit 5,5 mln eurot. 
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Elektri müügimaht ja Eesti Energia turuosa 

2022. aasta II kvartalis müüsime 2 501 GWh elektrit, mida on 413,9 GWh ehk 

19,8% rohkem kui 2021. aasta samal perioodil.  

Hulgimüük suurenes 2021. aasta II kvartaliga võrreldes 10 GWh  

(+5,2%) tasemeni 195 GWh. Jaemüük suurenes eelmise aasta sama 

perioodiga võrreldes 404 GWh (+21,3%), jõudes tasemeni 2 306 GWh. 

Jaemüük jagunes turgude vahel: Eesti 974 GWh (+94 GWh), Läti 435 GWh 

(+156 GWh), Leedu 505 GWh (+61 GWh), Poola 383 GWh (+90 GWh) ning 

Soome 10 GWh (+3 GWh). 

Klientide tarbitud elektrienergia mahu järgi oli Eesti Energia turuosa 2022. aasta 

II kvartalis Eestis 54,4%, langedes aastataguse ajaga võrreldes (56,6%), 

langus 2,2 protsendipunkti. Eesti Energia turuosa Lätis ja Leedus oli 2022. 

aasta II kvartalis vastavalt 26,0% ja 18,4%. 

Elektri tootmismaht 

2022. aasta II kvartalis tootsime 1 408 GWh elektrienergiat ehk 56,0% (+505 

GWh) rohkem kui 2021. aasta II kvartalis. Toodangu kasvu soodustas kõrgem 

elektrihind, mis oli tingitud rekordkõrgetest maagaasi hindadest ning 

elektrienergia impordi keelust kolmandatest riikidest. Samal ajal pärssis 

tootmist kasvanud CO2 heitmekvootide hind.  

2022. aasta II kvartalis tootsime 364 GWh taastuvenergiat (-3,6%, -14 GWh), 

sh Enefit Greenis 248 GWh (+5,9%, +14 GWh). Suurima osa taastuvenergia 

toodangust andsid tuulepargid, mis tootsid 210 GWh elektrit (+4%, +9 GWh). 

Toodangu suurenemise peamiseks põhjuseks on eelmise aastaga võrreldes 

paremad tuuleolud. 

 

Elektri peamised tootenäitajad 

 
II kv 
2022 

II kv 
2021 

Põhivarade tootlus % 24,6 0,8 

Elektri EBITDA €/MWh 26,7 10,1 

Elektri EBITDA 

Elektri EBITDA oli II kvartalis 66,8 mln eurot (+216%, +45,6 mln eurot). 

Kõrgema marginaali mõju EBITDA-le oli +10,1 mln eurot (+4,0 €/MWh). 

Keskmine elektri tulu megavatt-tunni kohta (ilma tuletistehinguteta) kasvas 44,8 

euro võrra (mõju +112,0 mln eurot). Keskmise muutuvkulu kasv avaldas 

EBITDA-le mõju -101,9 mln eurot, eelkõige tulenevalt kõrgematest CO2 

emissioonikuludest ning elektrienergia ostukuludest. 

Elektri müügimahu suurenemise mõju EBITDA-le oli +5,7 mln eurot ja 

tuletistehingute mõju +31,7 mln eurot.  

Püsikulude muutuse mõju EBITDA-le oli -9,8 mln eurot. Püsikulude kasv on 

seotud peamiselt kasvanud tööjõukuludega (mõju -6,6 mln eurot). 

Muud mõjud summas +7,9 mln eurot on peamiselt seotud tuletistehingute 

väärtuse muutusega.
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Võrguteenus

Võrguteenus on teine Eesti Energia oluline müügitulu ja kasumi allikas.  

Võrguteenuse müügitulu, müügimaht ja hind  

2022. aasta II kvartalis kasvas võrguteenuse müügitulu võrreldes eelmise aasta 

sama perioodiga 5,7% võrra ja müügimaht langes 1,5% võrra. Võrguteenuse 

müügituluks kujunes 55,4 mln eurot (+3,0 mln eurot) ja müügimahuks 1 570 

GWh (-24 GWh). 

Keskmine võrguteenuse hind oli II kvartalis 35,3 €/MWh, tõustes võrreldes 

eelmise aasta sama ajaga +2,4 €/MWh.  

Võrgukaod 

Võrgukaod olid 2022. aasta II kvartalis 64,2 GWh ehk 3,7% võrku sisenenud 

elektrist (2021. aasta II kvartalis 70,7 GWh ehk 4,2%).  

Elektrikatkestused  

Riketest tingitud elektrikatkestuste keskmine kestus oli 2021. aasta II kvartalis 

19,1 minutit (2021. aasta II kvartalis 46,0 minutit) seoses ootuspäraste 

ilmastikuoludega antud perioodil. 
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Plaaniliste katkestuste keskmine kestus oli 15,9 minutit (2021. aasta II kvartalis 

17,0 minutit). Plaaniliste katkestuste kestvus sõltub võrgu korraliste hoolduste 

ja uuendamiste mahust. 

Võrguteenuse peamised tootenäitajad 

 II kv 
2022 

II kv 
2021 

Põhivarade tootlus % 1,6 4,4 

Võrgukaod GWh 64,2 70,7 

SAIFI indeks 0,36 0,48 

SAIDI (plaaniväline) indeks 19,1 46,0 

SAIDI (plaaniline) indeks 15,9 17,0 

Korrigeeritud RAB mln € 849 821 

 

Elektrikatkestusi aitab vähendada paljasjuhtmete asendamine ilmastikukindlate 

kaablitega. 2022. aasta II kvartali lõpus oli ilmastikukindla võrgu osakaal 

madalpingevõrgus 93,7% ja keskpingevõrgus 42,4%.  

 

 

 

 

 

 

Võrguteenuse EBITDA  

Võrguteenuse EBITDA oli 2022. aasta II kvartalis 19,9 mln eurot (-27,0%,  

-7,3 mln eurot). 

Võrguteenuse müügimaht vähenes 1,5%, mõju EBITDA-le oli -0,6 mln eurot. 

Eelmise aasta sama perioodiga võrreldes võrguteenuse püsikulud 2022. aasta 

II kvartalis kasvasid 2,7 mln eurot, peamiselt tulenevalt kõrgematest 

tööjõukuludest.  

Võrguteenuse marginaal 2022. aasta II kvartalis kahanes (mõju kokku -4,0 mln 

eurot), mis oli põhjustatud võrgukadude katteks ostetud elektrienergia kulude 

kasvust. 
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Vedelkütused

Vedelkütuste tootmine on tugeva potentsiaaliga tegevusvaldkond, kuid on 

oluliselt mõjutatud turuhindade kõikumisest. 

 

Vedelkütuste müügitulu ja müügimaht  

2022. aasta II kvartalis müüsime 105,3 tuhat tonni vedelkütuseid ja teenisime 

müügitulu 32,2 mln eurot. Vedelkütuste müügitulu suurenes eelmise aasta 

sama perioodiga võrreldes 1% (+0,2 mln eurot). Müügimaht kasvas 

võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 3,1% (+3,1 tuhat tonni) müügi 

optimeerimise tõttu.  

 

Vedelkütuste hind 

Vedelkütuste keskmine müügihind (ilma tuletistehinguteta) kasvas eelmise 

aasta II kvartaliga võrreldes 73,1% tasemele 623,6 €/t (+263,3 €/t).
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Tuletistehingutest teenisime 2022. aasta II kvartalis kahjumit 318,0 €/t. Koos 

tuletistehingutega oli vedelkütuste keskmine müügihind 2022. aasta II kvartalis 

305,6 €/t (võrreldes eelmise aasta sama perioodiga -2,3%, -7,1 €/t). 

Vedelkütuste tootmismaht 

2022. aasta II kvartalis tootsime 106,0 tuhat tonni vedelkütuseid. Vedelkütuste 

tootmismaht suurenes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 9,5% (+9,2 

tuhat tonni). Tootmismahu kasvu soodustas investeering Auvere elektrijaama 

gaasivõimekuse tõstmisesse ning väiksem remontide maht. 

Vedelkütuste peamised tootenäitajad 

 II kv 
2022 

II kv 
2021 

Põhivarade tootlus % -6,1 4,2 

Vedelkütuste EBITDA €/tonn -46,8 -13,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Vedelkütuste EBITDA  

Vedelkütuste EBITDA oli 2022. aasta II kvartalis -4,9 mln eurot (-3,6 mln eurot).  

 

 

Vedelkütuste marginaali suurenemise mõju EBITDA-le oli +11,7 mln eurot      

(+111,3 €/t). Keskmine müügihind kasvas aastavõrdluses 263,3 €/t. Keskmine 

muutuvkulu kasvas samas 152,1 €/t, eelkõige kõrgemate kasvuhoonegaasi 

emissioonikulude ning keskkonnamaksude tõttu. 

Vedelkütuste müügimaht kasvas võrreldes 2021. aasta II kvartaliga 3,1 tuhat 

tonni (+3,1%) tasemeni 105,3 tuhat tonni. Vedelkütuste müügimahu muutuse 

mõju EBITDA-le oli +0,7 mln eurot.  

Vedelkütuste segmendi püsikulud kasvasid võrreldes eelmise aastaga (mõju  

-0,3 mln eurot). Tuletistehingute mõju EBITDA-le oli võrreldes eelmise aastaga 

-25,2 mln eurot. Muud mõjud summas +9,5 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 

2022. aasta II kvartalis teenisime muude teenuste ja toodete müügist tulusid 

76,2 mln eurot. Müügitulu kasvas eelmise aasta II kvartaliga võrreldes 159,0% 

(+46,8 mln eurot). 

Soojuse kasvas 0,3 mln eurot tulenevalt suuremast müügikogusest. Klientidele 

müüdud soojusenergia kogus kasvas 4,2 GWh võrra (+2,3%). 

Gaasi müügitulu kasvas 40,5 mln eurot tulenevalt kõrgemast müügihinnast. 
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Muude toodete ja teenuste EBITDA  

Muude toodete ja teenuste EBITDA kasvas 2022. aasta II kvartalis 

aastatagusega võrreldes 16,2 mln euro võrra 10,0 mln euroni. 

Gaasienergia EBITDA kasvas 6,3 mln euro võrra, sealhulgas kasumi kasvust 

+2,8 mln eurot on seotud tuletistehingute mõjudega. Soojuse EBITDA kahanes 

2,5 mln euro võrra seoses kõrgemate muutuvkuludega. 

Muud EBITDA mõjud olid summaarselt +12,3 mln eurot, olulisim mõju on 

seotud sagedusreservi teenuse kasvanud tuludega (+6,8 mln eurot).  
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Rahavood 

2022. aasta II kvartali äritegevuse rahavood olid 303,1 mln eurot. EBITDA-

ga võrreldes (91,7 mln eurot) kujunesid äritegevuse rahavood II kvartalis 

+230,3% ehk 211,3 mln euro võrra kõrgemaks.  

  

 

 

Seoses käibekapitali muutustega kujunesid rahavood EBITDA-st 29,8 mln 

eurot madalamaks. Käibekapitali mõjutasid lühiajaliste kohustuste 

suurenemine 10,9 mln eurot, varude suurenemine 20,3 mln eurot, muude 

käibevarade suurenemine 18,7 mln eurot ning lühiajaliste nõuete vähenemine 

20,1 mln eurot. 

CO2 heitmekvootide arvelduste mõju EBITDA ja rahavoo võrdluses oli +153,0 

mln eurot. 

Tuletisinstrumentide tehingute mõju (v.a CO2 instrumendid) oli +95,0 mln eurot, 

sh elektriga seotud instrumentide mõju +91,2 mln eurot, vedelkütustega seotud 

instrumentide mõju +10,4 mln eurot ja gaasiga seotud instrumentide mõju -6,6 

mln eurot. Tuletisinstrumentide mõjud kujunevad nii mitterahalistest kui ka 

rahalistest mõjudest EBITDA-le ja äritegevuse rahavoogudele. 

Makstud laenuintresside mõjul vähenesid äritegevuse rahavood 1,0 mln eurot.  

Tulumaksu tasusime 2022.aasta II kvartalis 4,5 mln eurot. Muud mõjud 

äritegevuse rahavoogudele moodustasid -1,3 mln eurot. 

 

Võrreldes eelmise aasta II kvartaliga kasvasid äritegevuse rahavood 

5957,3% (+298,1 mln eurot). 

 

Käibekapitali muutuste mõju võrreldes eelmise aasta II kvartaliga oli -28,7 mln 

eurot, sh lühiajaliste nõuete muutuse mõju käibekapitalile +1,3 mln eurot, 

varude muutuse mõju -5,0 mln eurot, lühiajaliste kohustuste muutuse mõju          

-11,8 mln eurot ning muude käibevarade muutuste mõju -13,2 mln eurot. 

CO2 heitmekvootide arvelduste mõju oli +201,6 mln eurot. 

Tuletisinstrumentide mõju (v.a CO2 instrumendid) oli +76,1 mln eurot, sh 

elektriga seotud instrumentide mõju +84,8 mln eurot, vedelkütustega seotud 

91,7

303,1

-29,8

153,0

95,0 -1,0 -4,5 -1,3

EBITDA
II kv 2022

Käibe-
kapitali

muutused

CO2
mõjud

Tuletis-
instru-
mendid

Makstud
intressid

Tulu-
maks

Muu Äritegevuse
rahavood
 II kv 2022

Äritegevuse rahavoo kujunemine alates ärikasumist enne kulumit, mln €

+211,3 (+230,3%)

5,0

303,1

-28,7

201,6

76,1

50,9 0,5 -4,1 1,7

Äritegevuse
rahavood

 II  kv 2021

Käibe-
kapitali

muutused

CO2
mõjud

Tuletis-
instru-
mendid

EBITDA
muutus

Makstud
intressid

Tulu-
maks

Muu Äritegevuse
rahavood
 II kv 2022

Äritegevuse rahavoo muutus, mln €

+298,1 (+5957,3%)



Eesti Energia II kvartali vahearuanne 2022, 1. aprill – 30. juuni | 25 | 

 

instrumentide mõju -1,7 mln eurot ja gaasiga seotud instrumentide mõju -5,9 

mln eurot ning muude tuletisinstrumentide mõju -1,0 mln eurot. 

 

2022. aasta II kvartalis tasusime võrreldes 2021. aasta II kvartaliga 4,1 mln 

eurot rohkem tulumaksu. Laenuintresse tasusime 0,5 mln eurot vähem 

võrreldes 2021. aasta II kvartaliga. Muud mõjud olid kokku +1,7 mln eurot.  
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Investeerimine 

 

Investeerisime 2022. aasta II kvartalis kokku 97,7 mln eurot, mida on 80,3% 

rohkem kui 2021. aastal samal ajal (+43,5 mln eurot). Elektrivõrguga seotud 

investeeringud moodustasid 24,7 mln eurot (+7,2%, +1,7 mln eurot) ja 

baasinvesteeringud (v.a elektrivõrk) 6,2 mln eurot (-10,3%, -0,7 mln eurot).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taastuvenergia osakaalu suurendamine 

Taastuvenergia mahtude kasvatamiseks investeerisime 31,8 mln eurot Leedus, 

1,4 mln eurot Eestis ja 6,0 mln eurot Soomes asuvate tuuleparkide 

arendamisse. Akmene (75 MW) ja Šilale 2 (43 MW) tuuleparkide eeldatav 

valmimisaeg on 2023. aastal ning Tolpanvaaral (72 MW) 2024. aastal. Purtse 

päikesepark valmib eeldatavasti 2023. aastal. 

Lisaks investeerisime ka 0,2 mln eurot Poola päikeseparkide arendamisse, 

millest Zambrowi (9 MW) päikesepark valmib eeldatavasti 2022. aastal. 

Suurenergeetika efektiivsuse kasvatamine 

Jätkame tööd uue õlitehase rajamiseks, kuhu investeerisime II kvartalis 16,8 

mln eurot. Tehas valmib 2024. aastal ning tõstab vedelkütuste aastatoodangu 

700 000 tonnini.  

Lisaks investeerisime 1,3 mln eurot Auvere elektrijaama uttegaasi võimekuse 

tõstmiseks 10%-ilt kuni 35%-ini, kus viisime läbi uute gaasipõletite 

võimekuskatsed. 

Võrguteenuse kvaliteedi parandamine 

Võrguteenuse kvaliteedi säilitamiseks ja järjepidevaks tõstmiseks 

investeerisime Elektrilevi grupiga 2022. aasta II kvartalis 24,7 mln eurot (2021. 

aasta II kvartalis 23,0 mln eurot). Ehitasime 86 alajaama ja 269 kilomeetrit liini 

(2021. aasta II kvartalis 167 alajaama ja 384 kilomeetrit liini). 
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II kvartali lõpu seisuga oli Elektrilevi madalpinge võrgust ilmastikukindel 93,7% 

(2021. aasta II kvartali lõpus 92,6%). Kokku suurenes aastaga madalpinge 

ilmastikukindel õhuliinivõrk 1351 km ning paljasjuhtmetega võrk vähenes 229 

km võrra. 2022. aasta II kvartali lõpu seisuga oli kogu Elektrilevi madalpinge ja 

keskpinge võrgust ilmastikukindel 71,8% (2021. aasta II kvartali lõpus 70,7%). 

2022. aasta II kvartali lõpu seisuga oli Imatra madalpinge võrgust 

ilmastikukindel 92,9% (2021. aasta II kvartali lõpus andmed puuduvad). 2022. 

aasta II kvartali lõpu seisuga oli kogu Imatra madalpinge ja keskpinge võrgust 

ilmastikukindel 65,7%. 
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Finantseerimine 

Meie peamised võõrkapitali allikad on rahvusvaheline võlakirjaturg ning 

investeerimislaenud Euroopa Investeerimispangalt (EIB), Euroopa 

Rekonstruktsiooni- ja Arengupangalt (EBRD), Põhjamaade 

Investeerimispangalt (NIB) ja kommertspankadelt. Neid täiendavad 

likviidsuslaenu- ja garantiilimiidid regionaalsetelt pankadelt.  

Kontserni võlakohustuste maht oli 2022. aasta II kvartali lõpus 

nominaalväärtuses 874 mln eurot (909 mln eurot 2022. aasta I kvartali lõpus). 

Korrigeeritud soetusmaksumuses oli võlakohustuste maht 874 mln eurot (906 

mln eurot 2022. aasta I kvartali lõpus).  

Pikaajalised võlakohustused koosnesid 2022. aasta II kvartali lõpu seisuga 

Londoni börsil noteeritud eurovõlakirjadest nominaalväärtuses 500 mln eurot, 

EIB-lt saadud laenudest nominaalväärtuses 73 mln eurot, EBRD-lt väärtuses 7 

mln eurot (32,9 mln Poola zlotti) ja kommertspankade laenudest 

nominaalväärtuses 294 mln eurot (korduvkasutatavaid likviidsuslaene 

kasutusel ei olnud), varade kasutusõiguse pikaajalised rendimaksed olid kokku 

summas 12,2 mln eurot (kõik summad nominaalväärtuses). Kontserni 

laenudest moodustasid 2022. aasta II kvartali lõpu seisuga Enefit Greeni 

pangalaenud 151 mln eurot, sealhulgas eelpool mainitud EBRD laen väärtuses 

7 mln eurot. Eesti Energia emaettevõtte laenud kommertspankadelt olid 2022. 

aasta II kvartali lõpus summas 150 mln eurot, milleks on laen Swedbankilt 

tähtajaga juuni 2024. II kvartalis võttis Enefit Green kasutusele kohalikult 

kommertspangalt SEB-lt saadud pikaajalise laenu tähtajaga 2028. aasta 

september summas 40 mln eurot ja tegi korralisi pangalaenude tagasimakseid 

summas 4,6 mln eurot SEB-le ning EBRD-le summas 0,4 mln eurot (1,8 mln 

Poola zlotti). Eesti Energia emaettevõte tagastas kvartali jooksul kasutusel 

olnud korduvkasutatavaid likviidsuslaene summas 70 mln eurot.  

2022. aasta II kvartali lõpu seisuga oli kontserni likviidsete vahendite maht 

436,9 mln eurot (raha pangakontodel). Lisaks oli kontsernil 2022. aasta II 

kvartali lõpu seisuga väljavõtmata laene summas 695 mln eurot, millest 515 

mln eurot kuulusid emaettevõtjale ja 180 mln eurot tütarettevõtjale Enefit 

Green. 2022. aasta II kvartalis uusi laenulepinguid ei sõlmitud.  

Kontserni korduvkasutatavad likviidsuslaenud ulatusid 2022. aasta II kvartali 

lõpus 320 mln euroni, millest ükski ei olnud kasutuses (OP Corporate Bankilt 

150 mln eurot, SEB-lt 100 mln eurot, Swedbankilt 70 mln eurot). 

Korduvkasutatavatest likviidsuslaenudest 270 mln eurot on sõlmitud 

emaettevõtja poolt, ning 50 mln eurot tütarettevõtja Enefit Greeni tasemel.  

Kontserni kasutamata pikaajalised investeerimislaenud olid 2022. aasta II 

kvartali lõpus summas 375 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 OP Corporate Bankiga summas 50 mln eurot ja 2022. aasta 

jaanuaris sõlmitud investeerimislaenust Põhjamaade Investeerimispangaga 

summas 80 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 10 mln eurot (kasutamata 10 mln eurot). 

Eesti Energia võlakohustuste kaalutud keskmine intressimäär oli 2022. aasta II 

kvartali lõpu seisuga 1,80% (1,69% 2022. aasta I kvartali lõpus).  

 

2022. aasta II kvartali lõpus oli Eesti Energia kontserni võlakohustustest 

fikseeritud intressimääraga laene summas 613 mln eurot (2022. aasta I kvartali 

lõpus 573 mln eurot). Ujuva intressimääraga võlakohustusi oli summas 261 mln 

eurot (2022. aasta I kvartali lõpus 336 mln eurot). Kontserni võlakohustustest 

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

summas 7 mln eurot (EBRD-ga sõlmitud laenuleping). 

 

Kontserni netovõlg oli 2022. aasta II kvartali lõpus 436,8 mln eurot (2022. aasta 

I kvartali lõpus 599,7 mln eurot). Netovõla ja EBITDA suhtarv oli 2022. aasta II 

kvartali lõpus tasemel 0,9 (2022. aasta I kvartali lõpus tasemel 1,3). Kontserni 

netovõla ja EBITDA suhtarvu tase on alla finantspoliitikaga ettenähtud 3,5 

taseme. Krediidireitinguagentuur Moody’s uuendas 2022. aasta jaanuaris Eesti 

Energia krediidianalüüsi, väljavaade ja krediidireiting jäid endisteks.  

2022. aasta II kvartali lõpu seisuga olid Eesti Energia krediidireitingud endised. 

Eesti Energia krediidireitingud 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 

500

150

98

29

616

166

16 16 4 24

0

150

300

450

600

750

'22 '23 '24 '25 '26 '27 '28

Muud pangalaenud (Enefit Green) Muud pangalaenud (emaettevõte)

Eurovõlakiri (emaettevõte) Euroopa Investeerimispank (emaettevõte)

Võlakohustuste tagasimaksegraafik, mln €

436,9
305,8

+303,1 -80,9
-91,0

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

Raha ja
raha ekvivalendid

31.03.2022

Äritegevuse
rahavood

Investeerimise
rahavood

Finantseerimise
rahavood

Raha ja
raha ekvivalendid

30.06.2022

Likviidsete varade muutus 2022. aasta II kvartalis, mln €

+131,1 (+42,9%)

3,6
1,3 0,9

28%

18%
12%

0%

8%

16%

24%

32%

40%

0
1
2
3
4
5
6

II kv 2021 I kv 2022 II kv 2022
Netovõlg/EBITDA Finantsvõimendus

Netovõlg/EBITDA, korda Finantsvõimendus, %



Eesti Energia II kvartali vahearuanne 2022, 1. aprill – 30. juuni | 30 | 

 
 

2022. aasta väljavaade 

2022. aastaks prognoosime müügitulu, investeeringute ja EBITDA kasvu.   

Elektri müügitulu ja kasumlikkust mõjutavad positiivselt prognoositav 

müügimahtude kasv ja elektri keskmise müügihinna tõus. Kõrgete 

elektrihindade positiivset mõju kasumile vähendab CO2 kvootide hinna jätkuv 

tõus, mis suurendab oluliselt elektri tootmisega seotud kulusid 

põlevkivielektrijaamades. Vedelkütuste müügituludes prognoosime samuti 

kasvu. Positiivset mõju nii vedelkütuste müügitulule kui ka kasumlikkusele 

avaldab vedelkütuste keskmise müügihinna tõus tulenevalt turuhinna kasvust 

ja suuremast nõudlusest meie toodete järele. Samas avaldab vedelkütuste 

kasumlikkusele negatiivset mõju CO2 kvootide hinna kasv. Täiendavat 

positiivset mõju müügitulu kasvule ootame energiateenuste müügist. Meie 

põhilisteks lisateenusteks on laadimisteenus, valgustusteenus, päikese 

teenused, paindlikkusteenus ning sooja- ja jahutusseadmetega seotud 

teenuseid. 

Investeeringuid planeerime 2022. aastal teha suuremas mahus kui 2021. 

aastal. Suurimad arendusinvesteeringud on planeeritud taastuvenergia portfelli 

arendamiseks ja keemiatehase ehitamiseks.  
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Lühendatud konsolideeritud kasumi- ja koondkasumiaruanne 
 

KONSOLIDEERITUD KASUMIARUANNE 

 

miljonites eurodes Lisa II kv 2022 II kv 2021 6k 2022 6k 2021 

Müügitulu 4 416,6 241,1 957,3 538,4 

Muud äritulud 6 80,1 20,1 147,9 39,7 

Sihtfinantseerimine    - 0,3  - 0,5 

            

Valmis- ja lõpetamata toodangu varude jääkide uutus   1,2 -1,2 -5,5 -4,7 

Kaubad, toore, materjal ja teenused   -299,2 -170,1 -688,4 -360,7 

Tööjõukulud   -42,1 -32,9 -82,8 -66,8 

Põhivara kulum, amortisatsioon ja väärtuse langus   -43,9 -42,9 -87,5 -84,8 

Muud tegevuskulud   -64,9 -16,4 -23,8 -33,2 

            

ÄRIKASUM   47,8 -2,0 217,2 28,4 

Finantstulud   - - 0,1 0,1 

Finantskulud   -2,5 -7,9 -8,5 -12,9 

Neto finantstulud (-kulud)   -2,5 -7,9 -8,4 -12,8 

            

Kasum kapitaliosaluse meetodil investeeringutelt sidusettevõtjatesse   1,0 0,3 -1,0 1,2 

           

KASUM ENNE TULUMAKSUSTAMIST   46,3 -9,6 207,8 16,8 

TULUMAKSUKULU   -1,1 -0,4 0,4 -0,3 

            

ARUANDEPERIOODI KASUM   45,2 -10,0 208,2 16,5 

sh emaettevõtja omaniku osa kasumist   40,2 -9,9 195,1 16,6 

mittekontrolliva osaluse osa kasumist/kahjumist   5,0 -0,1 13,1 -0,1 

            

Tava puhaskasum aktsia kohta (eurodes) 10 -0,01 -0,01 -0,01 0,02 

Lahustunud puhaskasum aktsia kohta (eurodes) 10 -0,01 -0,01 -0,01 0,02 
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KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE 

 

 

miljonites eurodes Lisa II kv 2022 II kv 2021 6k 2022 6k 2021 

ARUANDEPERIOODI KASUM   45,2 -10,0 208,2 16,5 

Muu koondkasum           

Kirjed, mida võib edaspidi ümber klassifitseerida kasumiaruandesse:           

Riskimaandamisinstrumentide ümberhindlus (k.a.ümberklassifitseerimised kasumiaruandesse) 
  

317,7 -12,2 455,4 -50,3 

Sidusettevõtjate koondkasumi mõju 
  

4,4 - 4,4  - 

Välismaiste tütarettevõtjate ümberarvestusel tekkinud valuutakursivahed 
  

-0,6 1,4 - 1,9 

Aruandeperioodi muu koondkasum   321,5 -10,8 459,8 -48,4 

            

ARUANDEPERIOODI KOONDKASUM KOKKU   366,7 -20,8 668,0 -31,9 

sh emaettevõtja omaniku osa kasumist 
  

361,7 -20,7 654,9 -31,8 

mittekontrolliva osaluse osa kasumist/kahjumist 

  

5,0 -0,1 13,1 -0,1 
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Lühendatud konsolideeritud finantsseisundi aruanne 
 

miljonites eurodes Lisa 30.06.2022 30.06.2021 31.12.2021 

Põhivara         

Materiaalne põhivara 7 3 044,3 2 902,2 2 979,5 

Varade kasutusõigus   11,7 2,1 9,5 

Immateriaalne põhivara   89,0 83,1 86,3 

Ettemaksed põhivara eest   46,8 19,9 45,9 

Edasilükkunud tulumaksuvara   2,4 1,8 1,9 

Tuletisinstrumendid 8 522,6 58,6 187,6 

Investeeringud sidusettevõtjatesse   65,5 47,4 54,9 

Pikaajalised nõuded   1,0 1,1 1,1 

Kokku põhivara   3 783,3 3 116,3 3 366,7 

          

Käibevara         

Varud   143,8 124,1 114,1 

Kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse 
ühikud ja päritolusertifikaadid 

  19,5 12,2 208,6 

Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded   389,1 215,3 336,6 

Tuletisinstrumendid 8 286,3 82,0 160,2 

     

Raha ja raha ekvivalendid   436,9 142,4 198,0 

Kokku käibevara   1 275,6 576,0 1 017,5 

Kokku varad 3 5 058,9 3 692,3 4 384,2 

 

 

 

 

 

miljonites eurodes Lisa 30.06.2022 30.06.2021 31.12.2021 

OMAKAPITAL         

Emaettevõtja omanikule kuuluv kapital ja 
reservid 

        

Aktsiakapital 9 746,6 746,6 746,6 

Ülekurss   259,8 259,8 259,8 

Kohustuslik reservkapital   75,0 75,0 75,0 

Riskimaandamise reserv   667,0 22,0 211,6 

Realiseerimata kursivahed   9,0 7,4 9,0 

Muud reservid   3,6 - -0,8 

Jaotamata kasum   1 166,0 897,2 1 017,6 

Kokku emaettevõtja omanikule kuuluv kapital 
ja reservid 

  2 927,0 2 008,0 2 318,8 

Mittekontrolliv osalus   150,9 1,1 146,8 

Kokku omakapital   3 077,9 2 009,1 2 465,6 

          

KOHUSTUSED         

Pikaajalised kohustused         

Võlakohustused 11 832,4 844,3 788,3 

Edasilükkunud tulumaksukohustused   12,4 12,6 21,8 

Muud võlad   3,0 0,9 3,0 

Tuletisinstrumendid 8 72,2 33,5 37,8 

Lepingulised kohustused ja sihtfinantseerimine   316,9 279,3 300,9 

Eraldised 13 27,8 56,3 27,5 

Kokku pikaajalised kohustused   1 264,7 1 226,9 1 179,3 

Lühiajalised kohustused         

Võlakohustused 11 41,3 95,6 168,2 

Võlad hankijatele ja muud võlad   309,7 198,7 255,5 

Tuletisinstrumendid 8 167,7 98,7 116,1 

Lepingulised kohustused ja sihtfinantseerimine   0,6 1,0 0,7 

Eraldised 13 197,0 62,4 198,8 

Kokku lühiajalised kohustused   716,3 456,4 739,3 

Kokku kohustused   1 981,0 1 683,3 1 918,6 

Kokku kohustused ja omakapital   5 058,9 3 692,3 4 384,2 
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Lühendatud konsolideeritud rahavoogude aruanne 

miljonites eurodes Lisa II kv 2022 II kv 2021 6k 2022 6k 2021 

Rahavood äritegevusest           

Äritegevusest saadud raha 12 308,6 -2,9 575,8 118,8 

Makstud intressid ja laenukulud   -1,0 -1,6 -2,2 -2,7 

Makstud tulumaks   -4,5 -0,4 -5,3 -0,4 

Kokku rahavood äritegevusest   303,1 -4,9 568,3 115,7 

            

Rahavood investeerimisest           

Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel 
  

-81,7 -39,6 -178,4 -83,3 

Laekunud liitumis- ja muud teenustasud   - 9,9 - 18,5 

Laekunud materiaalse põhivara sihtfinantseerimisest   - 0,5 - 0,5 

Laekunud materiaalse põhivara müügist    - 1,3 2,0 1,7 

Sisse makstud sidusettevõtjate aktsiakapitali   - - -9,3 - 

Pikaajalistelt finantsinvesteeringutelt laekunud dividendid   - - 1,5 1,5 

Laekunud äri müügist   0,7 - 0,7 - 

Kokku rahavood investeerimisest   -81,0 -27,9 -183,5 -61,1 

            

Rahavood finantseerimisest           

Saadud laenud   40,0 10,0 40,0 10,0 

Tagasi makstud pangalaenud   -75,1 -59,7 -129,7 -89,0 

Tagasi makstud rendikohustused   -0,2 - -0,5 -0,1 

Makstud dividendid   -55,7 - -55,7 - 

Kokku rahavood finantseerimisest    -91,0 -49,7 -145,9 -79,1 

            

Puhas rahavoog   131,1 -82,5 238,9 -24,5 

            

Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi algul   305,8 224,9 198,0 166,9 

Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi lõpul   436,9 142,4 436,9 142,4 

Kokku raha ja raha ekvivalentide muutus    131,1 -82,5 238,9 -24,5 
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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 31.12.2020 746,6 259,8 62,1 40,2 898,4 2 007,1 1,2 2 008,3 

                  

Aruandeperioodi kasum - - - - 16,6 16,6 -0,1 16,5 

Aruandeperioodi muu koondkasum - - - -10,8 - -10,8 - -10,8 

Aruandeperioodi koondkasum kokku - - - -10,8 16,6 5,8 -0,1 5,7 

                  

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

Väljakuulutatud dividendid    - - - -5,0 -5,0 - -5,0 

                  

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

                  

Omakapital seisuga 30.06.2021 746,6 259,8 75,0 29,4 897,2 2 008,0 1,1 2 009,1 

                  

Omakapital seisuga 31.12.2021 746,6 259,8 75,0 219,8 1 017,6 2 318,8 146,8 2 465,6 

                  

Aruandeperioodi kasum - - - - 195,1 195,1 13,1 208,2 

Aruandeperioodi muu koondkasum - - - 459,8 - 459,8 - 459,8 

Aruandeperioodi koondkasum kokku - - - 459,8 195,1 654,9 13,1 668,0 

                  

Väljakuulutatud dividendid    - - - -46,7 -46,7 -9,0 -55,7 

Kokku tehingud omanikega, mis on kajastatud otse omakapitalis 
- - - - -46,7 -46,7 -9,0 -55,7 

                  

Omakapital seisuga 30.06.2022 746,6 259,8 75,0 679,6 1 166,0 2 927,0 150,9 3 077,9 
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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 2021 

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 2021 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 2021 kohta koostatud konsolideeritud raamatupidamise aastaaruandes. 

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

perioodi 1. jaanuar 2022 – 30. Juuni 2022 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. Aruandeperioodil toimunud olulised sündmused 

Kontserni majandusseisule ja -tulemustele avaldasid 30. juunil lõppenud II kvartalis 

kõige suuremat mõju järgmised sündmused: 

- Venemaa alustas 24.veebruaril sõda Ukrainas, mis on mõjutanud oluliselt energia 

hindasid kogu maailmas. Oluliselt on tõusnud maagaasi, vedelkütuste ja elektri 

turuhinnad ning hindade volatiilsus on muutunud senisest suuremaks. 

Energiaturgude hinnamuutused mõjutavad nii kontserni müügitulu kui ka energia 

ostukulusid. Kontserni kasumile energia turuhindade muutused siiski väga olulist 

mõju ei oma, kuna kontserni tulemused on riskimaandamisinstrumentidega 

turuhinna kõikumiste vastu suures osas kindlustatud. Suurima mõjuga on 

turuhinnad olnud elektri segmendi tulemustele. Kontserni elektri müügitulu 2022. 

aasta II kvartalis kasvas 99% võrreldes 2021. aasta II kvartaliga sh keskmine elektri 

müügihind oli 79% ja müügikogus 20% kõrgem kui eelmise aasta samal perioodil. 

Energia turuhindade tõusust tingitud elektri ja vedelkütuste müügitulude kasvu 

tasakaalustas heitmekvootide hinnatõusust tingitud heitmekvootide kulu kasv. 

Energia hindade tõus on toonud kaasa kõrge inflatsiooni taseme, mis mõjutab 

mingil määral kõiki sisseostetavate kaupade ja teenuste kulusid. 

- Riskimaandamisarvestuse põhimõtete rakendamine vastavalt IFRS 9-le - alates    

1. jaanuarist 2022 põlevkivibensiinile, 1. märtsist 2022 Baltikumi gaasi ostu 

tehingutele ning intressmäära vahetustehingutel (vt lisa 3.2).  

 

 

 

3. Finantsriskide juhtimine 

3.1. 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 2021.  

Võrreldes eelmise majandusaasta lõpuga on toimunud muudatused grupi intressimäära 

riskide juhtimises, seoses intressimäära vahetustehingute sõlmimisega 2022. aasta 

juunikuu lõpus. 

Intressimäära risk on risk, et finantsinstrumentide õiglane väärtus või rahavood kõiguvad 

tulevikus turu intressimäära muutuste tõttu. Rahavoogude intressimäära risk tekib grupi 

ujuva intressimääraga võlakohustustest ning seisneb ohus, et finantskulud suurenevad, 

kui intressimäärad tõusevad. 

3.2. Intresimäära vahetustehingud (swap-tehingud)  

Intressimäära vahetustehingud on määratletud rahavoo riskimaandamise 

instrumentideks. Riskimaandamisinstrumentide (intressimäära vahetustehingud) ja 

riskimaandamisobjektide (laenulepingud) vahel eksisteerib majanduslik suhe, sest 

seisuga 30. juuni 2022 ühtisid kõikide intressimäära vahetustehingute põhilised 

tingimused laenulepingute tingimustega (nominaalsummad, valuutad, tähtajad, 

maksegraafikud). Riskimaandamise tulevikutehingud on sõlmitud 1:1 suhtes. 

Riskimaandamise efektiivsuse testimiseks kasutab grupp hüpoteetilise 

tuletisinstrumendi meetodit ja võrdleb intressimäära vahetustehingute õiglase väärtuse 

muutusi laenulepingute õiglase väärtuse muutustega. 

Potentsiaalsed ebaefektiivsuse allikad võivad tuleneda järgmistest põhjustest:  

• Grupi või intressimäära vahetustehingu vastaspoole krediidiriski muutus. 

Krediidiriski mõju tõttu võib majanduslik suhe riskimaandamisobjekti ja 

riskimaandamisinstrumendi vahel tasakaalust välja minna ning võib tekkida 
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olukord, kus riskimaandamisobjekti ja riskimaandamisinstrumendi väärtused ei 

liigu enam vastassuunas. Grupi juhtkonna hinnangul on äärmiselt 

ebatõenäoline, et krediidiriskist saaks tekkida oluline ebaefektiivsus.  

3.3. 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. juuni 2022 ja 

31.detsember 2021: 

 

30.06.2022           31.12.2021         

miljonites eurodes Tase 1 Tase 2 Tase 3 Kokku 
 

miljonites eurodes Tase 1 Tase 2 Tase 3 Kokku 

Varad         
 

Varad         

Kauplemisderivatiivid (lisa 8) - 17,2 195,6 212,8  Kauplemisderivatiivid (lisa 8) - 56,1 83,7 139,8 

Rahavoogude riskimaandamisinstrumendid 
(lisa 8) 

- 596,1 - 596,1 

 

Rahavoogude riskimaandamisinstrumendid 
(lisa 8) 

- 112,5 95,5 208,0 

Kokku finantsvarad - 613,3 195,6 808,9 
 

Kokku finantsvarad - 168,6 179,2 347,8 

Kohustused          Kohustused         

Kauplemisderivatiivid (lisa 8) - 10,7 - 10,7 
 

Kauplemisderivatiivid (lisa 8) - 75,2 - 75,2 

Rahavoogude riskimaandamisinstrumendid 
(lisa 8) 

- 229,2 - 229,2 
 

Rahavoogude riskimaandamisinstrumendid 
(lisa 8) 

- 78,7 - 78,7 

Kokku finantskohustused - 239,9 - 239,9  Kokku finantskohustused - 153,9 - 153,9 
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3. Finantsriskide juhtimine, järg  

3.4. Õiglane väärtuse hindamine, järg 

1. taseme finantsinstrumendid  

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 asutuselt ja need 

kujutavad tegelike ja regulaarselt aset leidvate turutingimustel toimuvate tehingute 

hindasid. Kontserni finantsvarade noteeritud turuhinnaks on nende hetke pakkumishind. 

Kontserni elektri tuletisinstrumendid, millega kaubeldakse Nasdaq OMX börsil, on 

liigitatud 1. taseme instrumentideks. 

2. taseme finantsinstrumendid 

Kui finantsinstrumendiga aktiivsel turul ei kaubelda, siis määratakse selle õiglane 

väärtus hindamistehnika abil. Hindamistehnikates kasutatakse nii palju kui võimalik 

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

kontserni enda hinnangutele. Instrument liigitatakse 2. tasemele, kui kõik olulised 

õiglase väärtuse määramiseks vajalikud sisendid on jälgitavad. Kui üks või mitu olulist 

sisendit ei põhine jälgitavatel turuandmetel, liigitatakse instrument tasemele 3. 

Kauplemiseks hoitavate tuletisinstrumentide (kauplemisderivatiivide) ja rahavoo 

riskimaandamisinstrumentide väärtuse leidmiseks kasutatakse Nasdaq OMX, ICE, 

Platts European Marketscani ning Nymexi noteeringuid. Forward-, swap- ja 

futuurlepingute õiglane väärtus leitakse aruandekuupäeva forwardhindade alusel ning 

leitud väärtus diskonteeritakse tagasi nüüdisväärtusesse. 

3. taseme finantsinstrumendid   

Kui finantsinstrumendiga aktiivsel turul ei kaubelda, siis määratakse selle õiglane 

väärtus hindamistehnika abil. Hindamistehnikates kasutatakse nii palju kui võimalik 

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

kontserni enda hinnangutele. Instrument liigitatakse 3. tasemele, kui üks või mitu olulist 

sisendit ei põhine jälgitavatel turuandmetel. Kontsern liigitab elektrienergia ostulepingud 

3. taseme instrumentideks.  

Kontserni finantsriskide juhtimise osakond hindab kontserni finantsinstrumentide, sh 3. 

taseme instrumentide õiglast väärtust finantsaruandluse jaoks. Osakonna 

hindamismeeskond allub vahetult kontserni finantsriskide juhtimise komiteele, kes 

kinnitab osakonna poolt kasutatavad hindamistehnikad. Finantsriskide juhtimise komitee 

ja hindamismeeskond arutavad hindamisprotsesse ja -tulemusi vähemalt kord kvartalis 

vastavalt kontserni kvartaliaruandluse ajakavale. 

2020. aastal kasutati 3. taseme tuletisinstrumentide õiglase väärtuse leidmiseks 

matemaatilisi mudeleid, mille abil prognoositi tulevaste perioodide elektrihindu. Mudel 

kombineeris turupõhiseid sisendeid, nagu Nord Pooli süsteemihind ja Nasdaq OMX 

börsil noteeritud Helsingi pakkumispiirkonna EPAD (ingl Electricity Price Area 

Differential) aruandekuupäeva seisuga, mittejälgitavate sisenditega, nagu turuosaliste 

tegelikud tootmis- ja tarbimisandmed, kütuste ja muude sisendite turuhinnad (CO2 

heitmekvoodid, maagaas, kivisüsi), käitiste ja/või ühenduskaablite plaanivälised 

hooldused ja remondid ning teadmised tulevikusündmuste kohta 

Alates 2021. aastast võeti kasutuse uus hindamistehnika. 3. taseme tuletisinstrumentide 

õiglane väärtus leitakse kontserni ja klientide vahel tegelikult sõlmitud pikaajaliste (enam 

kui viie aasta pikkuste) elektrienergia ostulepingute alusel. Õiglase väärtuse hindamise 

arvutused tehakse kord kuus. Arvutustes kasutatakse aruandekuupäevale eelneval kuul 

sõlmitud lepingute kaalutud keskmist hinda, mis konverteeritakse baaskoormuse 

elektrihinnaks, mida kasutatakse elektrienergia ostulepingute hindamiseks. 

Hindamistehnikat muudeti, sest enam kui seitsme aasta pikkuste perioodide kohta ei ole 

piisavalt turuandmeid. Uus tehnika võimaldab saada pikaajaliste tuletisinstrumentide 

turuväärtuse arvutamiseks täpsemaid sisendeid.  
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3. Finantsriskide juhtimine, järg 

 

3.5. Korrigeeritud soetusmaksumuses kajastatavate finantsvarade ja -kohustuste õiglane väärtus 

Võlakirjade ja pangalaenude õiglane väärtus: 

miljonites eurodes 30.06.2022 31.12.2021 

Võlakirjade nominaalväärtus  500,0 500,0 

Võlakirjade turuväärtus noteeritud müügihinna alusel  493,6 518,3 

      

Fikseeritud intressimääraga pangalaenude 
nominaalväärtus 

72,9 72,9 

Fikseeritud intressimääraga pangalaenude õiglane väärtus 72,7 74,5 

      

Ujuva intressimääraga pangalaenude nominaalväärtus 300,6 390,4 

Ujuva intressimääraga pangalaenude õiglane väärtus  300,6 390,4 

 

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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4. 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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4. Segmendiaruandlus, järg 

 

Müügitulu

Emaettevõtja juhatusele esitatavates aruannetes on kontserniväliste klientide müügitulu 

arvestamisel kasutatud samu arvestuspõhimõtteid nagu konsolideeritud kasumiaruande 

koostamisel.

 

KONTSERNIVÄLISTE KLIENTIDE MÜÜGITULU 

miljonites eurodes 
II kv 
2022 

II kv 2021 6k 2022 6k 2021 

Elektrienergia 252,9 127,3 586,6 275,3 

Võrguteenused 55,4 52,4 119,0 118,0 

Vedelkütused 32,2 32,0 63,8 67,0 

Muud 76,2 29,4 187,9 78,1 

Kokku 416,6 241,1 957,3 538,4 

 

 

VARAD 

miljonites eurodes 30.06.2022 30.06.2021 31.12.2021 

Elektrienergia 2 632,1 1 595,3 2 134,0 

Võrguteenused 1 271,1 1 162,7 1 212,2 

Vedelkütused 472,3 398,6 450,0 

Muud 683,4 535,7 588,0 

Kokku 5 058,9 3 692,3 4 384,2 

 

 

 

 

EBITDA 

miljonites eurodes II kv 2022 II kv 2021 6k 2022 6k 2021 

Elektrienergia 66,7 21,1 222,4 54,2 

Võrguteenused 19,9 27,2 35,1 50,9 

Vedelkütused -4,9 -1,3 -2,3 4,5 

Muud 10,0 -6,2 49,5 3,6 

Kokku 91,7 40,8 304,7 113,2 

Põhivara kulum ja 
amortisatsioon 

-43,9 -42,9 -87,5 -84,8 

Neto finantstulud (kulud) -2,5 -7,9 -8,4 -12,8 

Kasum kapitaliosaluse 
meetodil investeeringutelt 
sidusettevõtjatesse 

1,0 0,3 -1,0 1,2 

Kasum enne 
tulumaksustamist 

46,3 -9,7 207,8 16,8 
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5. 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.  

 

 

 

 

 

 

 

6. Muud äritulud 

miljonites eurodes II kv 2022 II kv 2021 6k 2022 6k 2021 

Taastuvenergia toetus 5,6 6,7 13,9 14,5 

Kasum kasvuhoonegaasi heitkoguse ühikute 
müügist 

- 0,5 - 1,6 

Kasum materiaalse põhivara müügist 0,6 0,7 1,0 1,2 

Kasum tuletisinstrumentide ümberhindlusest 72,1 11,5 129,9 20,6 

Saadud viivised, trahvid, hüvitised 1,0 0,7 1,8 1,6 

Muud äritulud 0,8 - 1,3 0,2 

Kokku muud äritulud 80,1 20,1 147,9 39,7 
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7. Materiaalne põhivara 

 

miljonites eurodes Maa Hooned Rajatised 
Masinad ja 
seadmed 

Muud 
Lõpetamata 

ehitus ja 
ettemaksed 

Ettemaksed Kokku 

Materiaalne põhivara seisuga 31.12.2021                 

Soetusmaksumus 87,8 331,3 1 335,1 3 302,3 7,0 137,1 45,9 5 246,5 

Kogunenud kulum  - -131,9 -571,1 -1 512,8 -5,3 - - -2 221,1 

Jääkmaksumus seisuga 31.12.2021 87,8 199,4 764,0 1 789,5 1,7 137,1 45,9 3 025,4 

                  

Aruandeperioodil toimunud liikumised                 

Investeeritud põhivara soetusse - - - 1,5 - 148,1 1,4 151,0 

Arvestatud kulum ja allahindlus - -3,6 -17,2 -63,6 -0,2 -   -84,6 

Müüdud põhivara jääkväärtuses -0,2 -0,3 - -0,2 -     -0,7 

Valuuta ümberarvestuse kursivahed 0,3 - - -0,2 - -   0,1 

Ümberklassifitseerimine   0,4 33,1 22,0 - -55,1 -0,5 -0,1 

Kokku 6k 2022 toimunud liikumised 0,1 -3,5 15,9 -40,5 -0,2 93,0 0,9 65,7 

Materiaalne põhivara seisuga 30.06.2022                 

Soetusmaksumus 87,9 331,1 1 368,1 3 318,2 6,9 230,1 46,8 5 389,1 

Kogunenud kulum  - -135,2 -588,2 -1 569,1 -5,4 - - -2 297,9 

Jääkmaksumus  87,9 195,9 779,9 1 749,0 1,5 230,1 46,8 3 091,2 

Kokku materiaalne põhivara seisuga 30.06.2022 87,9 195,9 779,9 1 749,0 1,5 230,1 46,8 3 091,1 

 

 

Seisuga 30. juuni 2022  oli kontsernil põhivara soetamiseks sõlmitud lepingutest tulenevaid kohustusi 455,6 mln euro (31. detsember 2021: 434,2 mln euro) eest. 
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8. Tuletisinstrumendid 

miljonites eurodes 
30.06.2022 31.12.2021 

Varad Kohustused Varad Kohustused 

Elektrienergia ostu ja müügi forward- ja futuurlepingud – rahavoogude 
riskimaandamisinstrumendid  

542,1 3,8 193,7 2,5 

Elektrienergia ostu ja müügi forward- ja futuur-lepingud – kauplemisderivatiivid 
201,6 5,3 87,3 4,3 

Gaasi ostu ja müügi swap- ja futuurlepingud - rahavoogude riskimaandamisinstrumendid 
45,4 - 12,5 - 

Gaasi ostu ja müügi swap- ja futuurlepingud - kauplemisderivatiivid 
11,0 5,2 52,3 51,9 

Vedelkütuste müügi swap- ja forwardlepingud – rahavoogude riskimaandamisinstrumendid 
2,1 225,4 1,8 76,2 

Vedelkütuste müügi swap- ja forwardlepingud – kauplemisderivatiivid 
- - - 18,8 

Muud derivatiivid ja intressimäära vahetustehingud 6,7 0,2 0,2 0,2 

Kokku tuletisinstrumendid  808,9 239,9 347,9 153,9 

sealhulgas pikaajaline osa         

Elektrienergia ostu ja müügi forward ja futuurlepingud – rahavoogude 
riskimaandamisinstrumendid  

366,2 - 105,9 0,2 

Elektrienergia ostu ja müügi forwardlepingud – kauplemisderivatiivid 
137,9 0,3 76,6 0,3 

Gaasi ostu ja müügi swap- ja futuurlepingud - rahavoogude riskimaandamisinstrumendid 
9,9 - 3,2 - 

Gaasi ostu ja müügi swap- ja futuurlepingud - kauplemisderivatiivid 
1,4 - 0,2 - 

Vedelkütuste müügi swap- ja forwardlepingud – rahavoogude riskimaandamisinstrumendid 
- 71,9 1,7 29,4 

Vedelkütuste müügi swap- ja forwardlepingud – kauplemisderivatiivid 
0,5 - - 7,9 

Muud derivatiivid ja intressimäära vahetustehingud 6,7 - - - 

Kokku pikaajaline osa  
522,6 72,2 187,6 37,8 

Kokku lühiajaline osa 286,3 167,7 160,2 116,1 

 

 

 



Eesti Energia II kvartali vahearuanne 2022, 1. aprill – 30. juuni | 46 | 

 

 

 

9. Aktsiakapital ja dividendid 

Seisuga 30. juuni 2022 oli Eesti Energia ASil registreeritud 746 645 750 aktsiat (31. 

detsember 2021: 746 645 750 aktsiat). Aktsia nimiväärtus on 1 euro. 

26. aprillil 2022 tegi ainuaktsionär otsuse maksta 2021. aasta eest aktsionärile 

dividendina 46,7 mln eurot (0,06 eurot aktsia kohta) ning mis maksti välja 3. mail 2022.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

10. 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. 

  II kv 2022 II kv 2021 6k 2022 6k 2021 

Emaettevõtja omaniku osa kasumist (mln 
eurot) 

40,2 -9,9 195,1 16,6 

Kaalutud keskmine aktsiate arv (mln) 746,6 746,6 746,6 746,6 

Tava puhaskasum aktsia kohta (eurot) 0,05 -0,01 0,26 0,02 

Lahustunud puhaskasum aktsia kohta 
(eurot) 

0,05 -0,01 0,26 0,02 
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11.  Võlakohustused korrigeeritud soetusmaksumuses 

 

  Lühiajalised võlakohustused Pikaajalised võlakohustused   

miljonites eurodes 
Pangalaenud 

Emiteeritud 
võlakirjad 

Liisingu-
kohustused 

Pangalaenud 
Emiteeritud 

võlakirjad 
Liisingu-

kohustused 
Kokku 

Võlakohustused korrigeeritud soetusmaksumuses 
seisuga 31.12.2021 

167,2 - 1,0 296,0 483,4 8,9 956,5 

                

Aruandeperioodil toimunud liikumised               

Lisandunud võlakohustus - - 0,1 40,0 4,6 2,7 47,4 

Võlakohustuse tagasimaksmine -129,7 - -0,5 - - - -130,2 

Ümberklassifisteerimine 3,0 - 0,1 -3,0 - -0,1 - 

Valuutakursi muutuste mõju       -0,1     -0,1 

Kokku perioodil 6k 2022 toimunud liikumised -126,7 - -0,3 36,9 4,6 2,6 -85,5 

                

Võlakohustused korrigeeritud soetusmaksumuses 
seisuga 30.06.2022 

40,6 - 0,7 332,9 488,0 11,5 873,7 

 

Seisuga 30. juuni 2022 oli kontsernil väljavõtmata laene 695,0 mln euro eest (31. detsember 2021: 535,0 mln eurot), millest pikaajalised investeerimislaenud 375,0 mln eurot ja 

korduvkasutatavad likviidsuslaenud 320,0 mln eurot. 2022. aasta II kvartalis uusi laenulepinguid ei sõlmitud.  
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12.  Äritegevusest saadud raha 

miljonites eurodes II kv 2022 II kv 2021 6k 2022 6k 2021 

Kasum enne tulumaksustamist 44,1 -9,6 207,8 16,8 

Korrigeerimised     - - 

Materiaalse põhivara ja varade kasutusõiguse kulum ja väärtuse 
langus  

42,9 42,0 85,1 82,9 

Immateriaalse põhivara amortisatsioon ja väärtuse langus 1,2 0,9 2,4 1,9 

Tuludena kajastatud liitumis- ja muud teenustasud  -3,1 -2,6 -6,1 -5,1 

Kasum materiaalse põhivara müügist -0,6 -0,7 -1,0 -1,2 

Kasum äri müügist -0,6 - -0,6 - 

Põhivara soetamiseks saadud sihtfinantseerimise amortisatsioon -0,2 -0,2 -0,5 -0,4 

Kasum/kahjum kapitaliosaluse meetodil investeeringutelt 
sidusettevõtjatesse  

1,8 -0,8 1,6 -2,0 

Tasumata/laekumata kasum/kahjum tuletisinstrumentidelt 144,3 14,5 80,4 20,1 

Kasum/kahjum muudest mitterahalistest tehingutest -0,1 0,3 -0,1 0,2 

Intressikulu võlakohustustelt  5,2 6,5 10,7 12,9 

Intressi- ja muud finantstulud - - - - 

Korrigeeritud kasum enne maksustamist 234,9 50,3 379,7 126,1 

Äritegevusega seotud käibevarade netomuutus     - - 

Äritegevusega seotud nõuete muutus 20,0 30,7 33,1 13,2 

Varude muutus -20,3 -15,3 -29,8 -6,6 

Muu äritegevusega seotud käibevarade netomuutus 125,1 66,8 60,1 51,1 

Kokku äritegevusega seotud käibevarade netomuutus 124,8 82,2 63,4 57,7 

Äritegevusega seotud kohustuste netomuutus     - - 

Eraldiste muutus  -100,4 -48,5 -1,4 8,2 

Võlgnevuse muutus hankijatele -19,3 -8,2 19,0 -12,4 

Muu äritegevusega seotud kohustuste netomuutus 68,6 -78,7 115,1 -60,8 

Kokku äritegevusega seotud kohustuste netomuutus -51,1 -135,4 132,7 -65,0 

Äritegevusest saadud raha 308,6 -2,9 575,8 118,8 
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13.  Eraldised 

 

miljonites eurodes 

Algjääk 
31.12.2021 

Moodustamine ja 
ümberhindamine 

Arvestatud 
intressikulu 

Kasutamine 

Lõppjääk 
30.06.2022 

Lõppjääk 
30.06.2022 

Lühiajaline 
eraldis 

Pikaajaline 
eraldis 

Keskkonnakaitselised eraldised 19,4 - 0,2 -0,4 1,7 17,5 

Töötajatega seotud eraldised 5,3 - - -0,3 0,9 4,1 

Varade demonteerimise kulude eraldis 6,0 - 0,2 - - 6,2 

Kasvuhoonegaaside emissiooni eraldis 193,2 189,5 - -193,2 189,5 - 

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

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

Taastuvenergia sertifikaatide eraldis 
2,2 4,6 - -2,1 4,7 - 

Kokku eraldised 226,3 194,1 0,4 -196,0 197,0 27,8 
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14. 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 6k 2022 6k 2021 

Kaupade ost 7,7 4,2 

Teenuste ost - 0,8 

Tulu teenuste müügist 0,2 0,1 

 

NÕUDED SIDUSETTEVÕTJATELE NING VÕLAD SIDUSETTEVÕTJATELE  

miljonites eurodes 30.06.2022 31.12.2021 

Nõuded 12,8 11,8 

sh pikaajalised laenunõuded 12,8 11,7 

Ebatõenäoliselt laekuvad laenunõuded sidusettevõtjatelt -12,8 -11,7 

Võlad 1,4 1,5 

 

Juhatuse liikmetega teenistuslepingu ennetähtaegse lõpetamise korral on 

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

juuni  2022 moodustasid nõukogudele ja juhatustele arvestatud tasud kokku 2,3 mln 

eurot (1. jaanuar - 30. juuni 2021: 1,5 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 6k 2022 6k 2021 

Teenuste ost 39,4 40,3 

Kaupade ost 22,3 6,6 

Põhivara ost ja ettemaksed põhivara eest 2,2 0,8 

Tulu kaupade ja teenuste müügist (sh taastuvenergia 
toetus) 

31,9 21,0 

 

NÕUDED ELERING AS-i VASTU NING KOHUSTUSED ELERING AS EES 

miljonites eurodes 30.06.2022 31.12.2021 

Nõuded 4,4 4,6 

Kohustused 15,5 9,1 
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15.  Finantsinformatsioon olulise mittekontrolliva osalusega tütarettevõtte kohta 

 

2021. aasta oktoobris toimus tütarettevõtte Enefit Green AS-i aktsiate esmane avalik pakkumine (IPO), mille tulemusena emiteeris tütarettevõte 34 482 759 uut aktsiat ning Eesti Energia 

AS vähendas oma osalust, müües täiendavalt 25 862 068 aktsiat. Aktsiate esmase avaliku pakkumise müügihind oli 2,9 eurot aktsia kohta. Tehingu tulemusena said Eesti Energia AS 

ja tütarettevõte emiteeritud aktsiate eest vastavalt 75,0 mln eurot ja 100,0 mln eurot (v.a emissiooniga seotud kulud). Emissiooniga seotud kulud kokku ulatusid 8,8 mln euroni, mis on 

kajastatud jaotamata kasumi vähendusena. Emissioonikulud (sh finantsnõustamise, õigusauditi, nõustamise jm kulud) on kontsern hinnanud kapitaliseeritavateks, kuna need kulud olid 

emissiooni toimumiseks vältimatult vajalikud. 

Kokku sai kontsern tütarettevõtte aktsiate osalise müügi eest 175,0 mln eurot. Kontsern arvestas mittekontrollivat osalust summas 138,5 mln eurot, võttes arvesse mittekontrolliva 

osaluse omanduses olevate aktsiate osakaalu ja tütarettevõtte netovara tehingupäeva seisuga. Mittekontrolliva osaluse korrigeerimise summa ja saadud tasu õiglase väärtuse vahe 

(36,5 mln eurot) kajastati otse omakapitalis jaotamata kasumis. Seda summat korrigeeriti emissioonikulude kogusummaga (8,8 mln eurot). 

Avaliku pakkumise tulemusena on tütarettevõtte emiteeritud aktsiate arv 264 276 232 ja Eesti Energia AS-i osalus 77,17%.Seisuga 21. oktoober 2021, noteeriti Enefit Green AS-i aktsiaid 

Nasdaq OMX börsi Balti põhinimekirjas. 
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Allpool on esitatud finantsteave ainsa tütarettevõtte kohta, millel on kontserni jaoks oluline mittekontrolliv osalus (NCI). Avalikustatud summad on enne ettevõtetevahelisi elimineerimisi. 

  
Enefit Green grupp Enefit Green grupp 

miljonites eurodes 

  30.06.2022 31.12.2021 

Finantsseisundi aruanne     

Raha 90,8 80,5 

Nõuded ja ettemaksed 23,5 22,4 

Varud 16,3 9,5 

Lühiajalised varad kokku 130,6 112,4 

Põhivara kokku 748,4 705,3 

Lühiajalised kohustused kokku 49,0 43,9 

Pikaajalised kohustused kokku 178,2 140,1 

Kohustused kokku 227,2 184,0 

Omakapital 651,8 633,6 

Mittekontrolliv osalus % 22,83% 22,83% 

Mittekontrolliv osalus 148,8 144,7 

      

Summeeritud koondkasumiaruanne 01.01-30.06.2022 01.01-31.12.2021 

Riskimaandamisinstrumentide ümberhindlus(k.a.ümberklassifitseerimised 
kasumiaruandesse) 

6,5 -12,4 

Välismaiste tütarettevõtjate ümberarvestusel tekkinud valuutakursivahed -0,2 
-0,1 

Perioodi puhaskasum  51,8 79,6 

Perioodi koondkasum  58,1 67,1 

      

Summeeritud rahavoogude aruanne 01.01-30.06.2022 01.01-31.12.2021 

Kokku rahavood äritegevusest 66,4 117,2 

Kokku rahavood investeerimistegevusest -46,3 -74,7 

Kokku rahavood finantseeristegevusest -9,7 27,2 

Raha ja raha ekvivalentide muutus 10,4 69,7 
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16. Sündmused pärast aruandekuupäeva 

 

Juhtkonna hinnangul ei ole toimunud selliseid sündmusi, mis avaldaksid mõju kontserni majandustulemustele. 

 



 

 

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) – kasum enne 

finantstulusid ja –kulusid, sidusettevõtjate kapitaliosaluse tulemit, maksu- ning põhivara kulumi-, ja 

väärtuse languse kulusid  

EBITDA marginaal – kasum enne finantstulusid ja –kulusid, sidusettevõtjate kapitaliosaluse 

tulemit, maksu- ning põhivara kulumi-, ja väärtuse languse kulusid 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 


