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Kokkuvõte I kvartali tulemustest 
 
Hea lugeja  
 
 
2013. aasta esimene kvartal märkis meie jaoks mitut uut algust. Aasta algusest avanes Eesti elektriturg täielikult, 
sellega kaotati kõik piirhinnad. Kvartalile tagasi vaadates tunneme uhkust teadmise üle, et ka nüüd - olukorras, 
kus iga klient saab elektrimüüjat valida ja vahetada - ületab meie turuosa 70% Eesti elektrimüügi kogumahust. 
Läti ning Leedu turgudel oleme suutnud oma turuosa kiiresti kasvatada. Oleme endiselt Balti riikide suurim 
elektritootja ja hoiame kogu Baltikumi elektriturul 31% turuosa. 
 
2013. aastal käivitus Euroopa Liidus uus süsinikuheitmete kauplemise regulatsioon ning kõik elektritootjad 
peavad kogu elektritootmiseks vajaliku CO2 kvoodi turult ostma. Enam ei saa riik anda Eesti Energiale ja seega 
ka meie klientidele elektri tootmiseks vajalikku kvooti tasuta. Tõsi, kvoodi hind ei ole viimasel ajal olnud kõrge. 
Sellest hoolimata on tegu kuluga, mis meil iga MWh tootmiseks teha tuleb ning mis mõjutab meie elektrijaamade 
konkurentsivõimet. 
 
Esimene kvartal oli elektritootmises edukas ning meie jaamad töötasid suurtel võimsustel. Tootsime suurima 
koguse elektrit alates 1991. aastast. Võrreldes möödunud aastaga müüsime 37% rohkem elektrienergiat ja seda 
peamiselt tänu suuremale hulgimüügile. Tulenevalt suuremast müügimahust kasvasid meie I kvartali äritulud 
möödunud aasta sama perioodiga 23%. Samas vähenes esimeses kvartalis EBITDA peamiselt ühekordsete 
tulude vähenemise tõttu – aasta eest müüsime telekommunikatsiooniettevõtte Televõrgu AS. 
 
Oleme eriti uhked oma saavutuste üle õhuheitmete vähendamisel. Tänu väävlipüüdmisseadmete paigaldamisele 
Narva elektrijaamade neljale energiaplokile oleme vähendanud  väävliheitmeid ligi kolm korda. Hetkel 
paigaldame samadele energiaplokkidele seadmed ka lämmastiku püüdmiseks.  
  
Esimeses kvartalis alustasime edukalt katsepõletust Baltikumi esimeses jäätmeenergiaplokis Iru elektrijaama 
kõrval, kus toodame segaolmejäätmetest nii soojust kui ka elektrit.  
  
Uue põlvkonna Enefit280 õlitehases jätkub kuumkäivitusprotsess. Liigume samm-sammult lähemale sellele, et 
oma õlitootmine kahekordistada. Käivitamise ajagraafiku on nihkesse ajanud õlitehase tugisüsteemide 
mehaaniliste komponentide prognoositust ulatuslikum kohandamise vajadus. Tehas on esimese õlitoodangu 
juba andnud. Oleme endiselt veendunud, et otsus ehitada varasemast kaks korda suurem Enefit tehnoloogia 
töötav õlitehas oli õige ning tehas alustab toodangu andmist oodatud kujul. 
 
 

           
Sandor Liive, Eesti Energia juhatuse esimees 
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Peamised tegevusnäitajad 
 

    2013 I kv 2012 I kv Muutus 

Elektrienergia müük, sh GWh 3 454 2 514 +37,4% 

reguleerimata hinnaga GWh 3 454 793 +335,5% 

reguleeritud hinnaga GWh 0 1 721 -100,0% 

Võrguteenuse müügimaht GWh 1 869 1 878 -0,5% 

Vedelkütuste müük GWh 51 50 +0,6% 

Põlevkivi müük tuh t 302 470 -35,8% 

Soojusenergia müük tuh t 456 408 +11,7% 

Jaotusvõrgu kaod % 5,9 7,9 -1,9pp 

Töötajate keskmine arv in. 7 525 7 678 -2,0% 

          

Äritulud mln eurot 289,1 235,8 +22,6% 

Kulumieelne ärikasum (EBITDA) mln eurot 73,1 82,4 -11,2% 

Ärikasum mln eurot 44,2 56,5 -21,7% 

Puhaskasum mln eurot 24,7 56,1 -55,9% 

          

Põhivara mln eurot 2 156,3 1 874,8 +15,0% 

Omakapital mln eurot 1 351,8 1 283,4 +5,3% 

Netovõlg mln eurot 570,4 439,7 +29,7% 

Investeeringud mln eurot 74,1 128,8 -42,4% 

Äritegevuse rahavood mln eurot 68,4 59,0 +15,9% 

FFO mln eurot 66,0 69,0 -4,5% 

          

Netovõlg/EBITDA* korda 2,1 1,6 +0,6p 

Finantsvõimendus % 29,7 25,5 +4,2pp 

Investeeritud kapitali tootlus (ROIC) % 8,7 13,4 -4,7pp 

FFO/intressikulud võlakohustustelt korda 7,9 13,4 -5,5p 

FFO*/netovõlg korda 0,38 0,47 -0,1p 

EBITDA/intressikulud võlakohustustelt korda 8,8 16,0 -7,2p 

EBITDA marginaal % 26,3 37,3 -11,1pp 

Ärikasumi marginaal % 15,9 25,6 -9,7pp 

     
*Jooksva 12 kuu tulemus 
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Tegevuskeskkond  
2013. aasta I kvartalis mõjutasid energiahindu lisaks hooajalistele teguritele ootused maailmamajanduse 
kiiremale taastumisele, geopoliitiliste riskide suurenemine ning CO2 heitmekvootidega seotud tururegulatsioonid 
Euroopa Liidus. 

2013. aasta aprillis avaldatud hinnangus
1
 alandas IMF maailmamajanduse 2013. aasta kasvuprognoosi 

võrreldes jaanuaris avaldatud väljavaatega 0,2protsendipunkti võrra, sealjuures alandati euroala majanduskasvu 
prognoosi 0,2protsendipunkti võrra. Senisest negatiivsema väljavaate põhjuseks toodi maailma riikide 
majanduste veelgi ebaühtlasemat taastumist, mis väljendub eelkõige erinevustes USA ja euroala riikide 
kasvuväljavaadete vahel. Vaatamata seni tehtud edukatele sammudele pangandusliidu loomisel, püsib euroalas 
olulisel kohal vajadus pankade tugevdamisele ilma sealjuures avaliku sektori võlga suurendamata. 

IMF-i hinnangul kasvas globaalne majandus 2012. aastal 3,2% ning 2013. aasta maailma majanduskasvuks 
prognoositakse 3,3%. Euroala riikidele prognoosib IMF 2013. aastal majanduslangust 0,3% (hinnanguline langus 
0,6% 2012. aastal). Eesti 2013. aasta majanduskasvuks kujuneb IMF-i prognoosi järgi 3,0% (3,2% 2012. aastal). 

Euroala riikide majanduse peamine probleem oli 2013. aasta I kvartalis endiselt riikide võlakriis. Euroala 
väljavaadet varjutasid veebruari lõpus toimunud Itaalia parlamendivalimised, mille tulemused võivad kujutada 
ohtu kasinusmeetmete jätkamisele riigis ning seeläbi võlakriisi leevendamisele terves euroalas. Vaatamata 
mõnede liikmesriikide majanduste paranemisele, kujunes Euroala suurimate majanduste – Saksamaa ja 
Prantsusmaa – kohta avaldatud majandusstatistika 2013. aasta I kvartalis negatiivseks. Mõlema riigi 
tööstustoodangu mahuindeksid näitasid kvartali kõikidel kuudel langust võrreldes eelmise aasta samade 
perioodidega. Euroala tuumikriikide majanduste nõrgenemine võib omakorda mõjutada väiksemate liikmesriikide 
abistamist, kui vajadus selle järele peaks suurenema. 

USA majandus ilmutas 2013. aasta I kvartalis paranemise märke, kui tööpuudus langes 2013. aasta veebruaris 
ja märtsis, jäädes kvartali lõpuks 7,6% tasemele. Eesmärgiga majanduse taastumist jätkuvalt toetada on USA 
Föderaalreserv 2013. aasta I kvartali lõpus lubanud jätkata seniseid monetaarpoliitilisi meetmeid, ostes 
regulaarselt turult valitsuse võlakirju ning kinnisvaraga tagatud väärtpabereid. 

 

 Vedelkütuste hinnad 

Brenti toornafta hind oli 2013. aasta I kvartalis keskmiselt 
5,6% madalam (-8,3 €/bbl) võrreldes 2012. aasta I 
kvartaliga, vajudes kvartali jooksul 86,4 €/bbl tasemelt 85,5 
€/bbl hinnatasemele. Võrreldes hinnaliikumist 2012. aasta I 
kvartaliga iseloomustab 2013. aasta I kvartalit trendi 
pöördumine kvartali keskpaigas. 

                                                      
1
 Makromajandust iseloomustavad näitajad põhinevad IMF-i hinnangutel. Allikad: IMF April WEO Update (Hopes, Realities, Risks). 

2 Miinimum- ja maksimumhinnad päeva sulgemishindadest. Elektrihindade puhul päeva keskmistest hindadest. 

 
Min

2
 Max 

Kesk-
mine 
hind 

Muutus 
võrrel-

des 2012 
I kv 

Brenti toornafta 
(€/bbl) 

82,9 89,9 86,1 -5,6% 

Kütteõli (1% 
väävli-
sisaldusega) 
(€/tonn) 

456,5 509,2 478,2 -11,6% 

Kütteõli 1% 
crack spread 
€/bbl) 

-11,1 -3,0 -8,1 96,0% 
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2013. aasta jaanuaris ja veebruari esimeses pooles kergitasid nafta hindu ootused maailmamajanduse kiiremale 
taastumisele ning sellest tulenevale kütusetarbimise kasvule. Hinnatõusule kvartali esimeses pooles aitas kaasa 
suurenenud geopoliitiline risk seoses pantvangikriisiga Alžeeria gaasikompleksis ja Iisraeli õhurünnakuga 
Süürias. Veebruari teises pooles alustasid naftahinnad langust seoses oodatust kehvema majandusstatistika 
ilmumisega. Euroopa lähituleviku kütusetarbimise osas suurendas negatiivset väljavaadet kasvanud poliitiline 
ebastabiilsus seoses probleemidega valitsuse moodustamisel Itaalias. 

1% väävlisisaldusega kütteõli hind langes võrreldes 2012. aasta I kvartaliga 11,6% (84,1 €/tonn), 2013. aasta I 
kvartali jooksul tõusis kütteõli hind tasemelt 456,5 €/tonn hinnatasemele 476,0 €/tonn. Toornafta ja sellest 
töödeldud kütteõli hinnavahet iseloomustav crack spread püsis 2013. aasta I kvartalis võrreldes eelmise aasta 
sama perioodiga veel negatiivsemal tasemel. 2013. aasta I kvartali esimeses pooles kergitas kütteõli hinda 
suurenenud nõudlus kütteõli järele Põhja-Ameerikas seoses laevakütuste väävliregulatsioonide muutmisega 
2012. aasta augustis. Kütteõli hinda toetas 2013. aasta I kvartalis hooajaline nõudlus Aasiast seoses sealsete 
kommunaalettevõtete kütteõli tarbimisega. Kvartali teises pooles oli kütteõli nõudlus Euroopas pigem nõrk, kuid 
hinnataset toetas endiselt stabiilne nõudlus Aasiast. 

 

Heitmekvootide hinnad 

 2013. aasta detsembris arveldatavate CO2 
tulevikutehingute hind oli võrreldes 2012. aasta I kvartaliga 
44,1% madalamal (-5,1 €/tonn). 2013. aasta detsembri 
heitmekvoodi hind langes kvartali jooksul tasemelt 6,6 
€/tonn hinnale 4,8 €/tonn. Võrreldes 2012. aasta I 
kvartaliga olid heitmekvootide hinnad volatiilsemad. 

2013. aasta I kvartalis olid heitmekvootide hinnad endiselt 
mõjutatud turul valitsevast ülepakkumisest, mis on tingitud maailmamajanduse aeglustumisest. Euroopa 
Komisjoni poolt 2012. aastal esitatud ettepanekud heitmekvootide pakkumise piiramise kohta turge ei veennud 
ning kvartali jooksul langesid hinnad uutele ajalooliselt madalaimatele tasemetele. Võrreldes eelmise aasta 
sama perioodiga, on heitmekvootide jätkuvale hinnalangusele kaasa aidanud liikmesriikide aeglus väljendada 
seisukohti Euroopa Komisjoni esitatud heitmekvootide kauplemiskoguseid reguleeriva kava kohta. Kvartali 
keskpaigas kergitasid heitmekvootide hindu positiivsed ootused, et Saksamaa toetab Euroopa Komisjoni 
esitatud kava. 2013. aasta aprillis lükkas Euroopa Parlament heitmekvootide koguseid reguleeriva kava tagasi, 
mis viitab sellele, et kvootide pakkumise vähendamist ja kvoodihindade tõusu ei ole lähiajal oodata.  

 
  

 

Min 
(€/tonn) 

Max 
(€/tonn) 

Keskmine 
hind 

(€/tonn) 

Muutus 
võrreldes 
2012 I kv 

CO2 2013 
detsember 

3,4 6,7 4,8 -44,1% 

CO2 2014 
detsember 

3,6 7,0 5,0 -45,6% 
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Elektrihinnad 

Eesti ja Soome keskmised elektrihinnad jäid 2013. aasta I 
kvartalis eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 
sarnasele tasemele. Võrreldes 2012. aasta I kvartaliga 
kujunes Nord Pooli süsteemihind 2013. aasta I kvartalis 
10% kõrgemaks (+6,5 €/MWh). 2013. aasta I kvartali 
jooksul langesid Põhjamaade ja Eesti elektrihinnad  
jaanuaris ja veebruaris. Seoses külmade ilmadega tõusid elektrihinnad märtsis. 

Lisaks soojadele õhutemperatuuridele kvartali esimeses pooles, mõjutas Põhjamaade ja Baltikumi elektrihindu 
tervikuna 2013. aasta I kvartalis erakordselt madalale langenud CO2 heitmekvoodi hind, tõstes fossiilkütuseid 
kasutavate elektritootjate konkurentsivõimet. Jaanuaris eelmise aasta sama perioodiga võrreldes kasvanud 
Põhjamaade elektritootmine tulenes eelkõige tuuma-, soojus- ning tuuleelektrijaamade tootmise kasvust. 
Veebruari elektritootmise langus Põhjamaades oli seotud madalate hüdroreservuaaride tasemetega regioonis. 
Põhjamaade elektrihindu mõjutav hüdroreservuaaride tase langes 2013. aasta I kvartalis alla ajaloolise 
mediaanväärtuse. 

Ebapiisavatest ülekandevõimsustest tingitud pudelikaelaefekt Rootsi ja Soome piirkondade vahel vähenes 
võrreldes 2012. aasta I kvartaliga. Rootsi ja Soome piirkondade keskmine hinnavahe oli -0,1 €/MWh (-3,8 
€/MWh 2012. aasta I kvartalis). Eesti ja Soome piirkondade keskmine hinnavahe oli 2013. aasta I kvartalis 0,3 
€/MWh (-0,1 €/MWh 2012. aasta I kvartalis). 

2012. aasta juunis rajati Eesti–Läti piirile ELE kauplemispiirkond 
seoses ülekandevõimsuse piirangutega piiril. Keskmine Eesti ja ELE 
piirkonna hinnavahe oli 2013. aasta I kvartalis -1,3 €/MWh, mis 
tähendab, et piiril eksisteerib jätkuvalt ülekandevõimsuste 
piirangutest tulenev pudelikaelaefekt. 

Võrreldes 2013. aasta I kvartaliga kasvas Eesti Energia põlevkivi ja 
CO2 kulu vaba marginaal (CDS – Clean Dark Spread) Eesti elektri 
börsihinnas tasemele 27,5 €/MWh (+2,8 €/MWh, +12% võrreldes 
2012. aasta I kvartaliga). CO2 ja põlevkivi kulud langesid võrreldes 
2012. aasta I kvartaliga 16% CO2 heitmekvoodi odavnemise tõttu. 

2013. aasta 1. jaanuaril avati Eesti elektri jaeturg täielikult ning 
reguleeritud elektrihindade asemel hakkasid kehtima turul vabalt 
kujunevad elektrihinnad. Eestis alustati väiketarbijatega avatud turu 
elektrilepingute sõlmimist juba 2012. aasta septembris. 
  

 

Min 
(€/MWh) 

Max 
(€/MWh) 

Keskmine 
hind 

(€/MWh) 

Muutus 
võrreldes 
2012 I kv 

SYS 31,7 56,4 42,0 9,9% 

Eesti 31,5 57,2 42,4 0,0% 

Soome 30,4 57,4 42,1 -0,9% 

ELE 25,2 57,7 43,6 - 

42,1 €/MWh  

(-0,9%) 

allikas: Thomson Reuters 

0,1 €/MWh 

42,4 €/MWh  
(0%) 

0,3 €/MWh 

42 €/MWh  
(8,5%) 

-0,1 €/MWh 

42 €/MWh  
(9,9%) 

NP SYS 

hind 
Keskmine 

hind 
Vahe SYS 

hinnaga 
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2013. aasta I kvartalis olid Läti ja Leedu elektriturud avatud osaliselt. Läti turg oli avatud hinnanguliselt 70% 
ulatuses tarbimismahust. 2013. aastal plaanitakse avada Läti Nord Pool Spoti kauplemispiirkond. Esialgu 1. 
septembriks planeeritud Läti elektrituru avamine kodutarbijatele lükkus märtsis tehtud majandusministeeriumi 
otsusega edasi. 

Alates 2013. aastast ostsid Leedus avatud turult elektrit kõik ettevõtted. Kodutarbijatel avatud turult ostmise 
kohustust ei ole. 2013. aasta I kvartalis oli turg avatud hinnanguliselt 66% ulatuses tarbimismahust.  
  

 

 

 

 

0,6 

1,0 

1,5 

4,1 

Baltikumi avatud turu elektritarbimine 
2012. aasta I kvartalis (TWh)  

(kogu turg 7,1 TWh) 

Eesti Läti Leedu Reguleeritud turg

Avatud 
turu 

tarbimise 
osa 43% 

2,4 

1,4 

1,8 

1,5 

Baltikumi avatud turu elektritarbimine 
2013. aasta I kvartalis (TWh)  

(kogu turg 7,1 TWh) 

Eesti Läti Leedu Reguleeritud turg

Avatud 
turu 

tarbimise 
osa 78% 

allikas: Eesti Energia hinnang 
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Majandustulemused 
 

2013. majandusaasta I kvartali äritulud olid 289,1 mln eurot (võrreldes eelmise aasta I kvartaliga +22,6%, +53,3 
mln eurot), kulumieelne ärikasum (EBITDA) 73,1 mln eurot (-11,2%, -9,3 mln eurot), ärikasum 44,2 mln eurot (-
21,7%, -12,2 mln eurot) ja puhaskasum 24,7 mln eurot (-55,9%, -31,4 mln eurot). 

 

Kontserni äritulud ja EBITDA 

 

2013. majandusaasta I kvartali äritulud olid 289,1 mln eurot kasvades võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 
22,6% (+53,3 mln eurot). Äritulusid kasvatasid kõik kontserni põhitooted, aga eriti suurt mõju avaldas kõrgem 
tulu elektrienergia müügist (+59,0%, +60,4 mln eurot). Äritulud vähenesid muude tulude arvelt (-16,1 mln eurot) 
peamiselt ühekordsete tulude ärajäämise tõttu – telekommunikatsiooniettevõtte Televõrgu AS müük 2012. aasta 
I kvartalis (-13,6 mln eurot).  

 

 

 

Kontserni 2013. aasta I kvartali EBITDAks kujunes 73,1 mln eurot (-11,2%, -9,3 mln eurot). 

Positiivset mõju avaldasid kontserni EBITDAle elektrienergia (+3,6%, +1,0 mln eurot) ja võrguteenuste (+9,0%, 
+1,7 mln eurot) müük. Kontserni EBITDAt vähendas vedelkütuste müük (-33,3%, -3,4 mln eurot). Muudest 
lisatuludest mõjutas EBITDAt enim telekommunikatsiooniärist väljumine 2012. aasta I kvartalis (-15,4 mln eurot). 
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Elektrienergia 

Elektrienergia müügitulud ulatusid 162,8 mln euroni (+59,0%, +60,4 mln eurot). Eesti Energia müüs 2013. 
aasta esimeses kvartalis klientidele ja elektribörsidele 3 454 GWh elektrienergiat (+37,4%, +940GWh). Elektri 
jaemüük moodustas sellest 1 923 GWh  (-14,4%, -322 GWh), samas kui elektri hulgimüügi kogus kasvas üle 5 
korra. 

Keskmiseks elektri müügihinnaks kujunes 45,3 €/MWh (+8,3 €/MWh, +22,4%; võrreldes 2012. aasta I kvartali 
reguleerimata elektrienergia hinnaga -6,8 €/MWh, -13,1%). Madalam keskmine reguleerimata müügihind tuleneb 
sellest, et 2012. aasta I kvartali müügimahud olid väiksemad ning need müüdi börsidele keskmisest kõrgema 
hinnaga perioodidel. 

 

Elektrienergia hinnad  Elektrienergia müügitulu Müüdud kogused 

 

 

Elektrienergia müügi tulemust mõjutas Eesti elektrituru täielik avanemine 2013. aasta algusest. Seoses turu 
avanemisega muutusid kõik suletud turu elektrilepingud kehtetuks ning senistel suletud turu klientidel oli 
võimalus valida endale elektrimüüja või jääda üldteenuse tarbijaks. Turu avanemisega kaasnes seni 
monopoolses seisus olnud Eesti Energiale ootuspärane klientide arvu ja turuosa vähenemine. 2013. aasta I 
kvartali lõpu seisuga oli Eesti Energial Eestis 340 tuhat elektrienergia klienti

3
 (võrreldes eelmise aasta I 

kvartaliga –158 tuhat klienti). Lisaks lepingulistele klientidele müüb Eesti Energia I kvartali lõpu seisuga 
üldteenust 130 tuhandele võrguettevõtja Elektrilevi kliendile. Turu avanemise järel on Eesti Energia endiselt 
suurima klientide arvuga elektrimüüja Eestis. Klientide tarbitud elektrienergia mahtude järgi on Eesti Energia 
turuosa Eestis 71

4
%. 

 

Kui Eestis oli eesmärgiks turuosa hoidmine, siis Lätis ja Leedus, kus Eesti Energia tegutseb Enefiti kaubamärgi 
all, tegeleti aktiivselt uute klientide otsimisega. 2013. aasta esimesel kvartali lõpuks oli Eesti Energial Lätis 1 469 
avatud turu klienti (võrreldes 2012. aasta I kvartali lõpu seisuga +965 klienti) ning Leedus 802 klienti (+601 
klienti).  

 

                                                      
3
 340 tuhat elektrienergia klienti on sõlminud kokku 418 tuhat elektrilepingut, mis katab enam kui 59% kõigist Eesti tarbimiskohtadest (2012. 

aasta lõpu seisuga oli Eesti Energiaga sõlmitud 2013. aastaks üle 408 tuhande avatud turu elektrilepingu). 

4
 Eesti Energia turuosa süsteemihalduri Elering andmetel müüdud elektri koguste järgi (koos üldteenuse korras ja võrgukadudeks tarbitud 

elektriga) 
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2013. aasta esimeses kvartalis tootsime kokku 3 074 GWh elektrienergiat
5
 (+26,2%, +639 GWh). Sellest 

tootsime taastuvatest allikatest 49 GWh (-72%, -126 GWh) elektrienergiat. Taastuvenergiast elektrienergia 
tootmine on vähenenud peamiselt biomassi kasutamise lõpetamisest Narva jaamades. Vastavalt elektrituru 
seaduse muutmise seaduse eelnõule Narva Elektrijaamas biokütuse põletamise eest lähiaastatel taastuvenergia 
toetust ei saa. Taastuvenergia toetust saime kokku 0,9 mln eurot (-90,4%, -8,3 mln eurot). Taastuvatest 
allikatest toodeti enim elektrienergiat tuuleparkides 43 GWh (+72,1%, +18 GWh). Tuuleenergia tootmise 
mahtude kasvu taga on 2012. aasta suvel käivitatud uued tuulepargid Narvas ja Paldiskis. 

 

2013. aasta I kvartali EBITDA 
elektrimüügist oli 29,5 mln eurot 
(+3,6%; +1,0 mln eurot). Positiivset 
mõju avaldas elektrimüügi 
EBITDAle müüdud elektri koguste 
kasv (+21,1 mln eurot).  

EBITDA vähenes madalama 
müügimarginaali (-11,3 mln eurot) 
ja kasvanud püsikulude tõttu (-8,8 
mln eurot).  

 

 

Võrguteenused 

Võrguteenuse müügitulud ulatusid 70,2 mln euroni (+10,2%; +6,5 mln eurot). 2013. aasta I kvartali 
võrguteenuse müügimaht oli 1 869 GWh (-0,5%; -10 GWh), jäädes võrreldes eelmise aastaga samale tasemele. 
Võrguteenuse müügimahtu kasvatasid väiksemad võrgukaod ja keskmisest külmem välistemperatuur. Samas on 
neid mõjureid balansseerinud elektrihinna tõusuga kaasnenud hinnatundlikumate klientide tarbimisharjumuste 
korrigeerimine.  

Keskmine võrguteenuse hind oli 2013. aasta I kvartalis 37,5 €/MWh (+10,8%, +3,6 €/MWh) Võrguteenuse 
müügihinna kasv tuleneb regulaarsetest hinnakorrektsioonidest (regulaarne korrektsioon 2012. aasta 1. 
augustist ja mittekontrollitavate sisendhindade korrigeerimine 2013. aasta 1. jaanuarist). 1. jaanuar 2013 
korrigeeriti võrguteenuse hindu  tulenevalt põhivõrguettevõtte Elering hinnatõusust (mõju keskmisele hinnale 
+1,6 €/MWh). Lisaks ostab võrguettevõtja Elektrilevi 2013. aasta algusest kaoelektrit varasema reguleeritud 
hinna asemel börsilt (mõju keskmisele müügihinnale +0,9 €/MWh). 

Jaotusvõrgu kaod olid 2013. aasta I kvartalis 122 GWh ehk 5,9%, vähenedes võrreldes eelneva aasta I 
kvartaliga 45 GWh (-2 protsendipunkti). Võrreldes eelmise aastaga on paranenud võrgu töökindlusnäitajad. 
Kliendikatkestuste keskmine kestus vähenes eelmise aastaga võrreldes I kvartalis 11 minutit. Plaaniväliste 
kliendikatkestuste keskmine kestus oli 17 minutit (2012. aastal 30 minutit), plaaniliste kliendikatkestuste 
keskmine kestus 18 minutit (2012. aastal 17 minutit). 
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Võrguteenuse hinnad  Võrguteenuste müügitulu Müüdud kogused 

 

 

 

 

2013. aasta I kvartali EBITDA 
võrguteenuse müügist oli 20,7 
mln eurot (+9,0%; +1,7 mln 
eurot). Positiivset mõju avaldasid 
võrguteenuse EBITDAle 
marginaali kasv (+1,4 mln eurot) 
ja väiksemad püsikulud (+0,5 mln 
eurot). Võrguteenuste koguste 
vähenemise mõju EBITDAle oli -
0,2 mln eurot. 

 

 

Vedelkütused 

Vedelkütuste müügitulud ulatusid 22,8 mln euroni (+11,5%, +2,3 mln eurot). Eesti Energia müüs 2013. aasta I 
kvartalis 50,6 tuhat tonni vedelkütuseid (+0,6%, +0,3 tuhat tonni). 

Vedelkütuste keskmine kontserniväline müügihind oli 2013. aasta I kvartalis 447,4 €/t (+10,2%, +41,4 €/t). 
Võrreldes eelmise aastaga keskmine hind kasvas, kuigi võrdlustoote raske kütteõli maailmaturuhind võrreldes 
eelmise aastaga langes (keskmine hind oli 478,2 €/t, mis on 11,6% madalam kui aasta tagasi). Kontserni 
vedelkütuste müügihinna kasvu taga on edukad riskimaandamistehingud, mis aitasid müüki kaitsta maailmaturu 
hinnalanguse vastu. Riskimaandamistehingute mõju vedelkütuste müügile oli 2013. aasta esimeses kvartalis -
0,3 mln eurot (+4,4 mln eurot, -94%), ehk -5,6 €/t. Tuletistehingute mõju arvestamata oli vedelkütuste müügihind 
453,0 €/t (-9,3%, -46,7 €/t). 

 

Vedelkütuste hinnad  Vedelkütuste müügitulu Müüdud kogused 
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2013. aasta I kvartali EBITDA 
vedelkütuste müügist oli 6,8 mln 
eurot (-33,3%; -3,4 mln eurot). 
Kuludes kajastuv tuletistehingute 
ümberhindluse kahjum oli 2013. 
aasta I kvartalis suurem kui 
eelmise aasta samas perioodis 
(mõju EBITDAle -2,7 mln eurot). 
EBITDA vähenes lisaks kõrgemate 
püsikulude tõttu (-1,2 mln eurot). 
Positiivset mõju avaldasid müüdud 
koguste ja marginaali kasv (+0,5 
mln eurot).  

 

 Muud tulud 

 

Eesti Energia äritulud teiste toodete müügist ulatusid 2013. aasta I kvartalis 33,2 mln euroni (-32,6% -16,1 mln 
eurot) vähenedes peamiselt telekommunikatsiooniärist väljumise tõttu 2012. aasta I kvartalis (-15,5 mln eurot).  

Tulud elektriseadmete müügist ning ehitus- ja 
remonditöödest langesid 3,5 mln eurot peamiselt uue 
õlitehase valmimise tõttu. Põlevkivi müügitulud 
kahanesid peamiselt müügimahu languse (-36%) tõttu 
2,2 mln eurot ja soojuse müügi tulud kasvasid 
müügimahu kasvu (+12%) tõttu 1,9 mln eurot. Muud 
tulud kasvasid põhivara müügist 3,6 mln eurot. 

 

Muude toodete EBITDA oli 2013. aasta I kvartalis 16,1 
mln eurot (-34,7%, -8,6 mln eurot), mõju 
võrdlusbaasile avaldas 2012. aasta 1. kvartalis 
müüdud Televõrgu AS. 
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Rahavood 

 

2013. aasta I kvartali äritegevuse rahavood ulatusid 68,4 mln euroni. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga  
kasvasid Eesti Energia kontserni äritegevuse rahavood 15,9% (+9,4 mln eurot).  

Äritegevuse rahavooge suurendas eelmise aastaga võrreldes asjaolu, et 2012. aasta esimeses kvartalis mõjutas 
ärikasumit (aga mitte äritegevuse rahavoogu) positiivselt telekommunikatsiooniettevõtte Televõrgu AS müügi 
kasum (+13,6 mln eurot). Lisaks omas 2013. aasta esimeses kvartalis positiivset mõju rahavoole varude suurem 
kasutamine (+12,1 mln eurot). Negatiivset mõju äritegevuse rahavoole avaldas enim väiksem EBITDA (-9,3 mln 
eurot) ning CO2 eraldised ja ettemaksed (-6,1 mln eurot). 

 

Võrreldes kontserni kulumieelse ärikasumiga (73,1 mln eurot) suurendas äritegevuse rahavoogu suurem 
põlevkivivarude kasutuselevõtt (+6,2 mln eurot) ja vähendasid CO2 eraldised ja ettemaksed (-3,6 mln eurot). 
Nõuded ostjate vastu kasvasid 2013. aasta I kvartali jooksul 4,4 mln eurot, 

Kontserni investeeringute rahavoog 2013. aasta I kvartalis sisaldas põhivara soetust summas 86 mln eurot, kuid 
investeeringute negatiivset rahavoogu vähendasid piiratud kasutusega raha vähenemine ja põhivara müügid.  
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Investeeringud 

 

Kontsern investeeris 2013. aasta I kvartalis 74,1 mln eurot 
(42,4%, -54,6 mln eurot). Investeeringute maht on väiksem 
peamiselt seetõttu, et selle aasta I kvartalis tehti 
väiksemaid investeeringud uude elektrijaama ja ka õlitehas 
on tänaseks kuumkäivitusprotsessis. 

Eesti Energia investeerimiskava näeb ette, et 2013. aastal 
käivitub uus Enefit-280 õlitehas, valmivad Iru 
jäätmeenergiaplokk, lõpetatakse väävlipuhastusseadmete 
ja lubjasüsteemide paigaldamine Narva elektrijaamadesse 
ning jõuavad lõpule nii põlevkivi infrastruktuuri arendus 
Auveres kui ka Jordaania elektritootmise 
eelarendusprojekt. Suurematest arendusprojektidest jätkub 
järgnevatel aastatel veel uue 300 MW elektrijaama ehitus 
ning välisprojektide eelarendus. 

 

 

 

300 MW keevkihttehnoloogial (CFB) põhineva elektrijaama ehitus 

Eesti Energia alustas 2011. aasta suvel uue nüüdisaegsel keevkihttehnoloogial põhineva elektrijaama rajamist 
Auverre. Uus elektrijaam, mis peaks valmima 2015. aastal, võimaldab lisaks põlevkivile kasutada kuni 50% 
ulatuses biokütuseid ning aitab viia jaama heitmed tänapäevase gaasijaama tasemele. Uue elektrijaama 
maksimaalne aastane netotoodang on 2192 GWh. Auvere elektrijaama ehituse finantseerimiseks andis  
Euroopa Komisjon Eestile loa eraldada Eesti Energiale aastateks 2013–2020 kokku 18 miljonit tonni tasuta CO2 
kvooti. 

Võrguteenuse kvaliteedi parandamine  

Võrguteenuse kvaliteedi parandamiseks investeerisime 2013. aasta I kvartalis 16 mln eurot. Kokku renoveeriti ja 
ehitati esimesel kvartalil kokku 82 alajaama ja 233 kilomeetrit maa- ja õhukaabelliini. Alates uue 
regulatsiooniperioodi algusest (1. august 2011 – 1. august 2014) oleme investeerinud elektrivõrku 156 mln eurot. 
Kogu regulatsiooniperioodi investeerimiskava mahuks on 300 mln eurot. 
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Uue Enefit280 õlitehase ehitamine Auveres 

Õlitehase rajamisega, mille aastane tootmisvõimsus on ligikaudu 257 000 tonni põlevkiviõli, alustasime 2009. 
Aasta suvel. Maksimumvõimsuse juures põletab tehas aastas ligikaudu 2,3 miljonit tonni põlevkivi. Õlitehase 
ehitustööd lõppesid 2012. aasta lõpuks ning edasisine fookus on tehase käivitamisel. Uue Enefit280 õlitehase 
valmimisega suurendame oma kogu põlevkiviõli tootmisvõimekuse ligi 500 000 tonnini aastas. Esimest 
toodangut ootame tehasest 2013. aastal. 

Väävlipuhastusseadmete paigaldamine Narva elektrijaamadesse 

Väävliheitmete vähendamiseks paigaldasime neljale Eesti elektrijaama energiaplokile väävlipuhastusseadmed. 
Nimetatud plokkide netovõimsus peale seadmete paigaldamist on 674 MW ning aastane tootmisvõimekus 4,9 
TWh. 2009. aasta kevadel alustatud projektiga võtsime endale kohustuse vähendada Narva elektrijaamade 
väävliheitmed 2012. majandusaastaks 2,5 korda, säilitades tootmisvõimekuse endisel tasemel. Sama projekti 
raames alustasime lubja doseerimise süsteemide paigaldamisega, et saavutada nõutud suitsugaaside 
puhastustase sõltumata põletatava põlevkivi kvaliteedist. Lubjasüsteemid valmisid 2013. aasta esimeses 
kvartalis ja samas viidi läbi ka vastuvõtu- ja käidukatsetused. Tänaseks on kõik lubja doseerimise süsteemid 
igapäevaselt töösse viidud. 

Iru jäätmeenergiaploki rajamine 

Iru elektrijaama juurde rajatava jäätmepõletusploki rajamine on ajagraafikus. 2013 I kvartalis toimus uue 
energiaploki käivitamine ja alustati häälestamise ja katsetamisega. Esimene jäätmete põletamine  toimus 
jaanuari lõpus, peale mida alustati koheselt ka soojuse kaugküttevõrku andmist, elektri tootmisega alustati aprilli 
alguses. Jäätmepõletusploki soojusvõimsus on 50 MW ja elektrivõimsus 17 MW. Energiaploki maksimaalseks 
aastaseks tootmismahuks on 330 GWh soojust ja 136 GWh elektrit. Tootmiseks kasutab energiaplokk 
sorteerimata olmejäätmeid ca 220 tuhat tonni aastas. Jäätmete tarnelepingutega on kaetud kogu esimese 
tööaasta vajamineva prügi kogus ning suures mahus ka edasisteks tööaastateks. Kõige moodsamat 
põletustehnoloogiat kasutav jäätmeenergiaplokk on võimeline muundama elektriks ja soojuseks ligikaudu 82% 
jäätmetes sisalduvast energiast.  

 

Välisprojektide eelarendused 

Jordaania elektri- ja õlitootmise arendusprojektidest kuulub Eesti Energiale 65%. Projektide partnerid on 30% 
osalusega YTL Power International Berhad ning 5% osalusega Jordaania partner Near East Investment.  

2012. a väljakuulutatud Jordaania elektrijaama ehitushanke tulemused selguvad 2013. a II kvartalis (hanke 
tähtaeg on 15. aprill 2013). 2013. a I kvartalis toimusid pakkujatega viimased kohtumised, et arutada tehnilisi, 
kommerts- ja õigusküsimusi. Elektrijaamaga seonduva kaevandushanke tähtajaks (4. märts 2013) laekus viis 
pakkumist, mille analüüsimisega tegeldakse. Hangete võitjatega kavandatakse lepingu sõlmimiseni jõuda 2013. 
a teises pooles. 31. dets 2012 esitati Jordaania Keskkonnaministeeriumile elektriprojekti keskkonnamõjude 
hinnang (KMH), 2013. a I kvartalis tegeldi saadud kommentaaride põhjal KMH täiendamisega, hetkel on KMH 
Jordaania Keskkonnaministeeriumis täiendaval läbivaatamisel ja kinnitamisel. Jordaania esimese 
põlevkivielektrijaama võimsuseks on planeeritud 460 MW ning selle valmimine on kavandatud 2017. aastasse. 

Jordaania õliprojekti eelarendus kestab eeldatavalt 2016. aastani. Eelarenduse jooksul arendab Eesti Energia 
osa Attarat Um Ghudrani nimelisest maardlast. Uuringuplokk sisaldab hinnanguliselt 3,5 mld tonni

6
 põlevkivi, 

millest 0,9 mld tonni on kinnitatud kõrge usaldusväärsusega varu elektriprojekti elluviimiseks. 2013. a I kvartalis 
viidi läbi täiendav turu-uuring, hindamaks järeltöötlustoodete turustatavuse potentsiaali. Samuti viidi läbi 
täiendavaid tehnilisi lisauuringuid, kohandamaks Enefit tehnoloogiat Jordaania põlevkivile sobivamaks. 

2011. aasta märtsis omandas Eesti Energia Ameerika Ühendriikides Uintah’ maakonnas Utah’ osariigis 
põlevkivivaru hinnangulise suurusega 6,6 mld tonni

7
. Utah’s tegutseme Enefit American Oil’i nime all . 

                                                      
6
 Kõrge usaldusväärsus 0,9 miljard tonni (Varu on osa uuritud geoloogilisest varust, millele määramisel on arvesse võetud teadaolevad 

tehnilised, keskkonnakaitselised ja sotsiaalmajanduslikud piirangud), prognoos 2,6 miljardit tonni (Varu on geoloogilise uuringu tulemusel 
määratud kõrge majandusliku potentsiaaliga põlevkivi kogus maapõues, mille puhul pole arvesse võetud võimalikke kasutamist limiteerivaid 
piiranguid). 

7
 Kõrge usaldusväärsus 3,7 miljardit tonni, usaldusväärne 2,5 miljardit tonni, prognoos 0,4 miljardit tonni (Varu on geoloogilise uuringu 

tulemusel määratud kõrge majandusliku potentsiaaliga põlevkivi kogus maapõues, mille puhul pole arvesse võetud võimalikke kasutamist 
limiteerivaid piiranguid). 
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Plaanime meile kuuluvate põlevkivivarude baasil välja arendada põlevkivist vedelkütuseid tootva tööstuse 
võimsusega 50 000 barrelit põlevkiviõli päevas. 2013. aastaI alustati koos maakorralduse ametiga 
keskkonnamõjude hindamist. Kuigi arendustegevus esimene etapp. toimub Enefiti omandis oleval territooriumil, 
hakkab arenduseks vajalik taristu läbima riigi omanduses olevat territooriumit, mistõttu on vajalik 
keskkonnamõjude analüüs ja kooskõlastamine kohalike ametkondadega. Lisaks viidi läbi vee kasutuse ja -taristu 
rajamise kulude tundlikkuse analüüs ning Enefit South’i kaevanduse kulude tundlikkuse analüüs. 

 

 

Finantseerimine 

 

Eesti Energia krediidireitingud on investeerimisjärgu tasemel, mis võimaldab vajadusel kaasata laenu- ja 
kapitaliturgudelt võõrvahendeid. Eesti Energia krediidireitingud olid 31.märtsi 2013 seisuga stabiilse väljavaatega 
BBB+ Standard & Poors’ilt ning negatiivse väljavaatega Baa1 Moody’selt. 

Eesti Energia ulatuslik investeerimiskava tingib vajaduse võõrkapitali kaasamiseks ning nõuab piisava 
likviidsuspuhvri hoidmist.  

Kontserni likviidsete varade saldo oli 31.märtsi seisuga 162 mln eurot (sh üle 3-kuulised deposiidid ja likviidsed 
finantsvarad). 

Eesti Energia võlakohustuste maht ulatus möödunud 2013. aasta I kvartali lõpu seisuga nominaalväärtuses 
744,2 mln euroni (2012.aasta lõpu seisuga 744,9 mln eurot). Võlakohustuste maht korrigeeritud 
soetusmaksumustele vastavalt oli 732,7 mln eurot (+0,0%, +0 mln eurot). Olulisemate kontserni pikaajaliste 
võlakohustuste hulka kuulusid:  

• Londoni börsil noteeritud eurovõlakirjad nominaalväärtuses 600 mln eurot.  

• Euroopa Investeerimispangalt saadud laenud moodustasid võõrkapitalist nominaalväärtuses 144,2 mln 
eurot. 

Väljavõtmata laenusid oli kontsernil 2013. aasta I kvartali lõpu seisuga 395 mln euro ulatuses:  

 Euroopa Investeerimispangaga lepiti 2011.aasta detsembris kokku 95 mln euro ulatuses 
investeerimislaenu saamises, mille väljavõtmise tähtaeg on detsember 2013. 

 Regionaalsete pankadega on sõlmitud likviidsuslaenu lepinguid 300 mln euro ulatuses (2012. aasta lõpu 
seisuga 400 mln euro ulatuses), mis olid 1.kvartali lõpu seisuga täies ulatuses kasutusse võtmata. 
1.kvartalis vähendati likviidsuslaenu lepingute mahtu 100 mln euro võrra, kuna kontserni 
likviidsuspuhver oli enam kui piisav. 

Kontserni võlakohustuste kaalutud keskmine intressimäär oli 31.märtsi seisuga 4,12%, jäädes 2012.aasta 
lõpuga samale tasemele. Seejuures oli fikseeritud intressimääraga võlakohustuste kaalutud keskmine 
intressimäär 4,16% ning ujuva intressimääraga võlakohustuste intressimäär 0,78% (sh baasintress). Fikseeritud 
intressimääraga võlakohustused moodustasid I kvartali lõpu seisuga 99% kõigist võlakohustustest. Kõik 
võlakohustused on nomineeritud euros. 

Eesti Energia omakapitali maht oli 31. märtsi 2013 seisuga 1 351 mln eurot. Eesti Energia aktsiate 100%-line 
omanik on Eesti Vabariik. 

Kontserni netovõlg
8
 oli 31.märtsi seisuga 570 mln eurot, vähenedes kvartalis 10 mln euro võrra. Kulumieelse 

ärikasumi ja netovõla suhe oli 31. märtsi seisuga tasemel 2,1 jäädes samale tasemele kui 2012. aasta lõpus. 
Kontserni finantsvõimendus ulatus I kvartali lõpus 29,7%-ni, kasvades võrreldes eelmise aastaga 4,2 
protsendipunkti võrra. Eesti Energia on laenulepingutega võtnud kohustuse mitte ületada teatud 
finantssuhtarvude piirmääri. 2013 aasta I kvartali lõpu seisuga olid kontserni finantsnäitajad nende 
piirmääradega kooskõlas. 

 

 

 

                                                      

8
 Netovõlg – võlakohustused miinus raha ja raha ekvivalendid (sh deposiidid tähtajaga üle 3 kuu) 
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2013. aasta väljavaade 

 

Eesti Energia kontserni jaoks on 2013. aasta mitmes mõttes pöördeline – algas Euroopa Liidu 
heitmekaubanduse kauplemissüsteemi uus, kolmas etapp, avanes täielikult Eesti elektriturg lõpptarbijale ning 
lõpule jõudvad investeerimisprojektid täiendavad meie tootmis- ja müügivõimekust.  

Kontserni 2013. aasta äritulud ja EBITDA võrreldes 2012. aastaga kasvavad. Kuigi õlitoodang tuleb hilisema 
õlitehase käivitumise tõttu oodatust väiksem, eeldame võrreldes planeerituga, kontserni tootmismahtude kasvu. 

Kontsern on müünud 2013. aasta viimasesse üheksasse kuu perioodi ette 5,6 TWh elektrienergiat (keskmise 
hinnaga 44,2 € / MWh) ja 102 tuhat tonni vedelkütuseid (keskmise hinnaga 456 € / tonn). Kontserni 2013. 9 kuu 
CO2 kulu risk on maandatud forwardostudega mahus 11,6 mln tonni (keskmise hinnaga 8,6 € /tonn). 

Kontserni 2013. aasta investeeringud ulatuvad eeldatavasti 427 mln euroni, samas kui 2014 ja 2015 aastaks on 
otsustatud investeeringuid vastavalt 225 ja 208 mln eurot aastas. Aktsionär on kinnitanud 2012. majandusaasta 
eest Eesti Energia poolt makstavad dividendid netosummas 73,5 mln eurot. 
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Konsolideeritud kasumi- ja koondkasumi aruanne 

 

miljonites eurodes

Lisa

2013 2012 2012/13 2011/12

Müügitulu 278,6 220,6 880,0 819,0 2

Muud äritulud 10,5 15,2 41,2 36,9

Sihtfinantseerimine - - 0,5 0,4

Valmis- ja lõpetamata toodangu

varude jääkide muutus -8,8 6,1 -5,0 11,1

Kaubad, toore, materjal ja teenused -142,3 -105,5 -417,1 -375,1

Tööjõukulud -35,0 -36,0 -150,6 -139,2

Põhivara kulum ja amortisatsioon -28,9 -25,9 -118,0 -99,1

Põhivara väärtuse langus - - -63,3 -1,5

Muud tegevuskulud -29,9 -18,0 -79,9 -72,1

ÄRIKASUM 44,2 56,5 87,8 180,4 2

Finantstulud 0,7 0,4 3,5 3,5

Finantskulud -0,9 -0,8 -8,5 -5,3

Neto finantstulud (-kulud) -0,2 -0,4 -5,0 -1,8

Kasum kapitaliosaluse meetodil

investeeringutelt sidusettevõtjatesse - - -0,2 -0,9

KASUM ENNE TULUMAKSUSTAMIST 44,0 56,1 82,6 177,7

TULUMAKSUKULU -19,3 - -37,1 -14,7

ARUANDEAASTA KASUM 24,7 56,1 45,5 163,0

sh emaettevõtja omaniku osa kasumist 24,4 56,1 45,6 163,2

     mittekontrolliva osaluse osa kasumist/kahjumist 0,3 - -0,1 -0,2

Tava puhaskasum aktsia kohta (eurodes) 0,04 0,12 0,07 0,35 7

Lahustunud puhaskasum aktsia kohta (eurodes) 0,04 0,12 0,07 0,35 7

KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE

miljonites eurodes

2013 2012 2012/13 2011/12

ARUANDEAASTA KASUM 24,7 56,1 45,5 163,0

Muu koondkasum

Kirjed, mida võib edaspidi ümber klassifitseerida kasumiaruandesse:

Riskimaandamisinstrumentide ümberhindlus -9,6 -8,3 10,6 14,5

Välismaiste tütarettevõtjate ümberarvestusel 

tekkinud valuutakursivahed 1,1 -1,0 1,0 2,6

Majandusaasta muu koondkasum -8,5 -9,3 11,6 17,1

MAJANDUSAASTA KOONDKASUM KOKKU 16,2 46,8 57,1 180,1

sh emaettevõtja omaniku osa kasumist 15,9 46,8 57,2 180,3

     mittekontrolliva osaluse osa kasumist/kahjumist 0,3 - -0,1 -0,2

3 kuud

1. jaanuar - 31. märts

3 kuud

1. jaanuar - 31. märts

12 kuud

1. aprill - 31. märts

1. aprill - 31. märts

12 kuud
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Konsolideeritud finantsseisundi aruanne 

 

miljonites eurodes

31. detsember Lisa

VARAD 2013 2012 2012

Põhivara

Materiaalne põhivara 2 021,5 1 760,3 1 988,4 4

Immateriaalne põhivara 63,7 55,9 58,7

Investeeringud sidusettevõtjatesse 21,3 23,3 21,3

Tuletisinstrumendid 3,2 12,4 7,5 5

Pikaajalised nõuded 46,6 22,9 26,0

Kokku põhivara 2 156,3 1 874,8 2 101,9

Käibevara

Varud 42,1 43,8 48,3

Kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikud 11,6 28,6 11,6

Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 186,1 128,4 174,6

Tuletisinstrumendid 10,5 6,2 9,2 5

Müügiootel finantsvarad - 5,1 -

Finantsvarad õiglases väärtuses muutustega läbi 

kasumiaruande 0,6 4,1 1,7

Üle 3-kuulise tähtajaga deposiidid pankades 33,0 - 90,0

Raha ja raha ekvivalendid 128,7 11,8 60,1

Kokku käibevara 412,6 228,0 395,5

Kokku varad 2 568,9 2 102,8 2 497,4

OMAKAPITAL

Emaettevõtja omanikule kuuluv kapital ja reservid

Aktsiakapital 621,6 471,6 621,6 6

Ülekurss 259,8 259,8 259,8

Kohustuslik reservkapital 51,0 47,2 47,2

Riskimaandamise reserv 1,9 -8,7 11,5

Realiseerimata kursivahed 3,5 2,5 2,4

Jaotamata kasum 412,7 509,6 465,6

Kokku emaettevõtja omanikule kuuluv kapital ja reservid 1 350,5 1 282,0 1 408,1

Mittekontrolliv osalus 1,3 1,4 1,0

Kokku omakapital 1 351,8 1 283,4 1 409,1

KOHUSTUSED

Pikaajalised kohustused

Võlakohustused 731,3 434,3 731,4 8

Muud võlad 2,8 2,3 2,4

Tuletisinstrumendid 1,8 5,1 0,3 5

Tulevaste perioodide tulud 138,8 129,0 136,6

Eraldised 24,3 31,4 23,9

Kokku pikaajalised kohustused 899,0 602,1 894,6

Lühiajalised kohustused

Võlakohustused 1,4 26,4 1,4 8

Võlad hankijatele ja muud võlad 258,7 159,1 174,9

Tuletisinstrumendid 5,8 14,3 2,1 5

Tulevaste perioodide tulud 2,2 1,2 2,4

Eraldised 50,0 16,3 12,9

Kokku lühiajalised kohustused 318,1 217,3 193,7

Kokku kohustused 1 217,1 819,4 1 088,3

Kokku kohustused ja omakapital 2 568,9 2 102,8 2 497,4

31. märts
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Konsolideeritud rahavoogude aruanne 

 

miljonites eurodes

Lisa

2013 2012 2012/13 2011/12

Rahavood äritegevusest

Äritegevusest saadud raha 68,5 59,3 236,6 145,3 9

Makstud intressid ja laenukulud -0,3 -0,4 -26,1 -17,5

Saadud intressid 0,3 0,1 1,3 2,7

Makstud tulumaks -0,1 - -17,2 -14,6

Kokku rahavood äritegevusest 68,4 59,0 194,6 115,9

Rahavood investeerimisest

Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel -86,5 -145,4 -440,5 -491,0

Laekunud liitumis- ja muud teenustasud 3,3 3,7 14,6 14,1

Laekunud materiaalse põhivara müügist 12,5 0,8 16,7 2,7

Laekunud põhivara sihtfinantseerimine - 0,8 1,5 0,8

Üle 3-kuuliste deposiitide netomuutus 57,0 - -33,0 198,0

Piiratud kasutusega raha netomuutus 14,6 -1,8 - 21,3

Tasutud lühiajaliste finantsvarade soetamisel -4,6 -5,7 -24,4 -47,9

Antud laenud -1,6 -2,6 -4,2 -6,7 11

Tagasi laekunud laenud - 2,9 - 3,0

Pikaajalistelt finantsinvesteeringutelt laekunud dividendid - - 1,4 1,3

Tasutud tütarettevõtjate soetamisel (miinus omandatud raha ja raha ekvivalendid) - - - -2,7

Laekunud tütarettevõtja müügist - 22,1 - 24,3 12

Laekunud lühiajaliste finantsvarade müügist ja lunastamisest 5,8 11,6 33,1 55,1

Kokku rahavood investeerimisest 0,5 -113,6 -434,8 -227,7

Rahavood finantseerimisest

Saadud pikaajalised pangalaenud 0,4 26,2 1,7 164,3

Emiteeritud võlakirjad - - 297,0 -

Tagasi makstud pangalaenud -0,7 -0,7 -26,4 -59,0

Mittekontrolliva osaluse poolt tehtud sissemaksed - - - 0,1

Sissemakse aktsiakapitali - - 150,0 -

Makstud dividendid - - -65,2 -56,1

Kokku rahavood finantseerimisest -0,3 25,5 357,1 49,3

Puhas rahavoog 68,6 -29,1 116,9 -62,5

Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi algul 60,1 40,9 11,8 75,3

Sidusettevõtjateks ümberklassifitseeritud

tütarettevõtjate raha ja raha ekvivalendid - - - 1,0

Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi lõpul 128,7 11,8 128,7 11,8

Kokku raha ja raha ekvivalentide muutus 68,6 -29,1 116,9 -62,5

3 kuud

1. jaanuar - 31. märts 1. aprill - 31. märts

12 kuud
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Konsolideeritud omakapitali muutuste aruanne 

 

 

 

miljonites eurodes

Emaettevõtja omanikule kuuluv omakapital Mitte-

Aktsia- Üle- Kohus- Muud Jaotamata Kokku kont- Kokku

kapital kurss tuslik reservid kasum rolliv

(lisa 6) reserv- osalus

kapital

Omakapital seisuga 31. detsember 2011 471,6 259,8 47,2 3,1 453,5 1 235,2 1,4 1 236,6

Aruandeaasta kasum - - - - 56,1 56,1 - 56,1

Aruandeaasta muu koondkasum - - - -9,3 - -9,3 - -9,3

Aruandeaasta koondkasum kokku - - - -9,3 56,1 46,8 - 46,8

Omakapital seisuga 31. märts 2012 471,6 259,8 47,2 -6,2 509,6 1 282,0 1,4 1 283,4

Omakapital seisuga 31. detsember 2012 621,6 259,8 47,2 13,9 465,6 1 408,1 1,0 1 409,1

Aruandeaasta kasum - - - - 24,4 24,4 0,3 24,7

Aruandeaasta muu koondkasum - - - -8,5 - -8,5 - -8,5

Aruandeaasta koondkasum kokku - - - -8,5 24,4 15,9 0,3 16,2

Väljakuulutatud dividendid - - - - -73,5 -73,5 - -73,5

Jaotamata kasumi kandmine 

reservkapitali - - 3,8 - -3,8 - - -

Kokku tehingud omanikega,

mis on kajastatud otse omakapitalis - - 3,8 - -77,3 -73,5 - -73,5

Omakapital seisuga 31. märts 2013 621,6 259,8 51,0 5,4 412,7 1 350,5 1,3 1 351,8



 

 

Finantsaruannete lisad 
1 Arvestus- ja aruandluspõhimõtted 

 

 

Käesolev konsolideeritud vahearuanne 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 "Interim Financial Reporting" 

nõuetest lühendatud vahearuannete kohta (condensed interim financial statements).

Vahearuande koostamisel on kasutatud samu arvestuspõhimõtteid ja aruannete esitusviise nagu 31. detsembri 2012

lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruandes, v.a segmendiaruandluse ning koondkasumi-

aruande esitusviis. Koondkasumiaruande esitusviisi on muudetud vastavalt 1.jaanuarist 2013 kontsernile kohustuslikuks

muutunud rahvusvahelise finantsaruandluse standardi IAS 1 muudatusele „Muu koondkasumiaruande kirjete esitamine”.

Muudatus ei mõjuta kontserni tehingute ega saldode kajastamist. Segmendiaruandluse esitusviisi muudatuse kirjeldus on 

toodud lisas 2.

Ülejäänud alates 1. jaanuarist 2013 kontsernile kohustuslikuks muutunud uued rahvusvahelise finantsaruandluse

standardid, avaldatud standardite parandused ja Rahvusvaheliste Finantsaruandlusstandardite Tõlgendamise Komitee 

tõlgendused ei toonud kaasa muudatusi kontserni arvestuspõhimõtetes ega finantsaruandluses.

Juhatuse hinnangul kajastab Eesti Energia ASi ja tema tütarettevõtjate (kontsern) perioodi 1. jaanuar 2013 - 31. märts 2013

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 Segmendiaruandlus 

 

 

Alates 1. jaanuarist 2013 kasutab kontsern segmendiaruandes sisemise juhtimisstruktuuri asemel tootepõhist raporteerimist.

Kontsernis on üles ehitatud metoodika, mille alusel arvutatakse kontserni põhitoodete tulud, kulud ning ärikasumid ja

jaotatakse põhitoodete vahel kontserni bilansis varad, s.h detailselt valitud varade ning kohustuste grupid, mis on olulised

või omavad kontserni arvates olulist tähtsust ettevõtte majandustulemuste mõistmisel.

Kontserni ärisegmendid on määratletud vastavalt kontserni põhitootegruppidele, mille alusel on üles ehitatud kontserni

aruandlussüsteem ning toimub tulemuste hindamine kontserni kõrgeima äritegevust puudutavate otsuste langetaja –

emaettevõtja juhatuse – poolt. Segmendiaruandes on esitatud olulised finantsnäitajad, mida emaettevõtja juhatusele

regulaarselt esitatakse ja mida emaettevõtja juhatus regulaarselt hindab.

Kontserni põhitootegruppide alusel on eristatavad 13 ärivaldkonda, mis on summeeritud neljaks segmendiks:


1. elektrienergia

2. võrguteenused

3. vedelkütused

4. muud (ülejäänud tooted - soojus, põlevkivi, elektrivõrgu ehitus, energeetikaseadmed ja -teenused, Televõrgu teenused, 

vanametall, põlevkivituhk, muud tooted ja kaubad, muud teenused, muud äritulud ja -kulud)

Elektrienergia toode hõlmab nii taastuvatest kui ka mittetaastuvatest allikatest toodetud ning edasimüügiks ostetud elektrienergia 

tootmis- ja müügitegevusi kogu kontserni ulatuses.

Õli toode hõlmab vedelkütuste tootmist ja müüki Eestis ja välismaal ning vedelkütuste tehnoloogia arendamist Eestis ja

välismaal.

Võrguteenus hõlmab reguleeritud turul võrguteenuse ning sellega seotud teenuste pakkumist.

Segment "Muud" hõlmab kõiki teisi ettevõtte äritegevusi, mis ei ole kajastatud eelpool mainitud kolme segmendi all.

Äritulud on jagatud toodete vahel otsemeetodil ning arvesse võetakse vaid kontserniväliseid tulusid. Kõik müügitulud ning 

muud äritulud, mis on seotud konkreetse toote müügitegevusega, kajastatakse toote tuludena.

Ärikulud jaotatakse segmentide vahel vastavalt sellele, kui palju kulusid on kontserni vaates ühe või teise toote tootmiseks

tehtud. Arvesse võetakse mitte ainult lõpptoodet tootva ettevõtte kulud, vaid kõikide kontserni ettevõtete kulud kontsernivälises 

vaates, kes on antud toote valmimise protsessis osalenud.

Elektrituruseaduse kohaselt kuuluvad võrguteenuse hinnad kooskõlastamisele Konkurentsiameti poolt. Hindade

kooskõlastamiseks on Konkurentsiamet kehtestanud hindade arvutamise metoodikad, milles on arvestatud

kuludega, mis võimaldavad ettevõttel täita õigusaktidest ja tegevusloa tingimustest tulenevaid kohustusi ning tagavad

põhjendatud tulukuse investeeritud kapitalilt. Konkurentsiamet loeb investeeritud kapitaliks üldjuhul ettevõtte aasta keskmist

põhivarade jääkväärtust, millele on lisatud 5% kontsernivälisest müügitulust. Põhjendatud tulukuse määraks on ettevõtte

kaalutud keskmine kapitali hind (WACC).

Andmed ärisegmentide perioodi 1. jaanuar 2013 - 31. märts 2013 kohta

miljonites eurodes

Elektri- Võrgu- Vedel- Muud Kokku

energia teenused kütused

Müügitulu kokku 157,3 70,1 22,6 28,6 278,6

Müügitulu kontsernivälistelt klientidelt 157,3 70,1 22,6 28,6 278,6

Ärikasum 15,4 9,4 5,3 14,1 44,2

Andmed ärisegmentide perioodi 1. jaanuar 2012 - 31. märts 2012 kohta

miljonites eurodes

Elektri- Võrgu- Vedel- Muud Kokku

energia teenused kütused

Müügitulu kokku 102,1 63,6 20,4 34,4 220,6

Müügitulu kontsernivälistelt klientidelt 102,1 63,6 20,4 34,4 220,6

Ärikasum 16,1 9,1 9,0 22,2 56,5
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3 Ärikasumi sesoonsus 

 

 

4 Materiaalne põhivara 

 

 

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.

miljonites eurodes

Maa Hooned Rajatised Masinad ja Muud Kokku

seadmed

Materiaalne põhivara seisuga 31. detsember 2012

Soetusmaksumus 42,7 157,1 815,3 1 455,6 5,5 2 476,2

Kogunenud kulum - -95,9 -321,5 -726,7 -4,5 -1 148,6

Jääkmaksumus 42,7 61,2 493,8 728,9 1,0 1 327,6

Lõpetamata ehitus - 0,9 36,9 581,4 - 619,2

Ettemaksed - - - 41,6 - 41,6

Kokku materiaalne põhivara seisuga 31. detsember 2012 42,7 62,1 530,7 1 351,9 1,0 1 988,4

Perioodil 1. jaanuar 2013 - 31. märts 2013 toimunud liikumised

Investeeritud põhivara soetusse 0,1 0,1 5,8 62,9 0,2 69,1

Arvestatud kulum (lisa 9) - -1,3 -6,0 -20,3 -0,1 -27,6

Müüdud põhivara jääkväärtuses -0,5 -7,8 -0,1 - - -8,4

Kokku perioodil 1. jaanuar 2013 - 31. märts 2013 

toimunud liikumised -0,4 -9,1 -0,2 42,7 0,1 33,1

Materiaalne põhivara seisuga 31. märts 2013

Soetusmaksumus 42,3 147,5 822,0 1 500,2 5,6 2 517,6

Kogunenud kulum - -95,0 -325,5 -742,6 -4,5 -1 167,6

Jääkmaksumus 42,3 52,5 496,5 757,6 1,1 1 350,0

Lõpetamata ehitus - 0,5 34,0 595,6 - 630,1

Ettemaksed - - - 41,4 - 41,4

Kokku materiaalne põhivara seisuga 31. märts 2013 42,3 53,0 530,5 1 394,6 1,1 2 021,5
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5 Tuletisinstrumendid 

 

 

6 Aktsiakapital 

 

 

7 Tava ja lahustatud puhaskasum aktsia kohta 

 

 

miljonites eurodes

Varad Kohustused Varad Kohustused

Elektrienergia ostu ja müügi forward lepingud - rahavoogude

riskimaandamisinstrumendid 5,9 - 8,9 -

Elektrienergia ostu ja müügi optsioonilepingud -

kauplemisderivatiivid - 0,1 1,3

Kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikute ostu

ja müügi forward-  ja optsioonilepingud - kauplemisderivatiivid 7,8 0,2 8,4 -

Vedelkütuste müügi swap- ja futuur lepingud - rahavoogude

riskimaandamisinstrumendid - 7,3 - 19,6

Vedelkütuste müügi swap- ja futuur lepingud - 

kauplemisderivatiivid - - - -0,2

Kokku tuletisinstrumendid 13,7 7,6 18,6 19,4

sealhulgas pikaajaline osa

Elektrienergia ostu ja müügi forward lepingud - rahavoogude

riskimaandamisinstrumendid 3,2 - 2,7 -

Elektrienergia ostu ja müügi optsioonilepingud -

kauplemisderivatiivid - - 1,3 -

Kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikute ostu

ja müügi forward-  ja optsioonilepingud - kauplemisderivatiivid - - 8,4 -

Vedelkütuste müügi swap- ja futuur lepingud - rahavoogude

riskimaandamisinstrumendid - 1,8 - 5,1

Kokku pikaajaline osa 3,2 1,8 12,4 5,1

Kokku lühiajaline osa 10,5 5,8 6,2 14,3

31. märts 2013 31. märts 2012

Seisuga 31. märts 2013 oli Eesti Energia ASil registreeritud 621 645 750 aktsiat (31. märts 2012: 471 645 750

aktsiat). Aktsia nimiväärtus on 1 euro. 

Tava puhaskasumi arvutamiseks aktsia kohta on puhaskasum jagatud kaalutud keskmise emiteeritud aktsiate arvuga.

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

2013 2012 2012/13 2011/12

Emaettevõtja omaniku osa kasumist (mln eurot) 24,4 56,1 45,6 163,2

Kaalutud keskmine aktsiate arv (mln) 621,6 471,6 608,5 471,6

Tava puhaskasum aktsia kohta (eurot) 0,04 0,12 0,07 0,35

Lahustunud puhaskasum aktsia kohta (eurot) 0,04 0,12 0,07 0,35

3 kuud

1. jaanuar - 31. märts

12 kuud

1. aprill - 31. märts
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8 Võlakohustuste nominaalväärtus ja korrigeeritud soetusmaksumus 

 

 

miljonites eurodes

Nominaal- Korrigeeritud Nominaal- Korrigeeritud

väärtus soetus- väärtus soetus-

maksumus maksumus

Lühiajalised võlakohustused

Pikaajaliste pangalaenude tagasimaksed järgmisel perioodil 1,4 1,4 26,4 26,4

Kokku lühiajalised võlakohustused 1,4 1,4 26,4 26,4

Pikaajalised võlakohustused

Pangalaenud 142,8 142,6 144,2 143,4

Emiteeritud võlakirjad 600,0 588,7 300,0 290,9

Kokku pikaajalised võlakohustused 742,8 731,3 444,2 434,3

Kokku võlakohustused 744,2 732,7 470,6 460,7

Alates 28. veebruarist 2013 otsustas konstern vähendada väljavõtmata laenude mahtu 100 mln euro võrra.

Seisuga 31. märts 2013 oli kontsernil väljavõtmata laenusid 395,0 mln euro eest ( 31. märts 2012: 570,0 mln eurot).

millest 300,0 mln eurot on võimalik kasutusele võtta kuni 22. augustini 2014 ja on ujuva intressimääraga.

Otsus 95 mln euro väljavõtmiseks tuleb teha hiljemalt 7. detsembril 2013. Otsus intressi fikseerimise kohta tehakse laenu 

väljavõtmisel.

31. märts 2013 31. märts 2012
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9 Äritegevusest saadud raha 

 

 

10 Tingimuslikud kohustused 

 

 

miljonites eurodes

2013 2012 2012/13 2011/12

Kasum enne tulumaksustamist 44,0 56,1 82,6 177,7

Korrigeerimised

Materiaalse põhivara kulum ja väärtuse langus (lisa 5) 27,6 25,4 176,0 96,7

Immateriaalse põhivara amortisatsioon 1,3 0,5 5,3 3,9

Tuludena kajastatud liitumis- ja muud teenustasud -1,3 -1,1 -4,9 -3,8

Kasum materiaalse põhivara müügist -4,1 -0,5 -6,7 -1,7

Kasum äri müügist  (lisa 12) - -13,6 -0,1 -13,4

Põhivara soetamiseks saadud sihtfinantseerimise amortisatsioon - - - -0,1

Kasum/kahjum kapitaliosaluse meetodil investeeringutelt sidusettevõtjatesse - - 0,2 0,9

Muud investeerimise kasumid - - -0,1 -16,2

Tasumata/laekumata kasum/kahjum tuletisinstrumentidelt -1,4 2,9 3,7 -9,5

Kursikahjum (kasum) välisvaluutas antud ja võetud laenudelt -0,4 - -0,4 -

Intressikulu võlakohustustelt 1,0 - 7,2 3,5

Intressi- ja muud finantstulud -0,7 -0,4 -3,4 -2,8

Korrigeeritud kasum enne maksustamist 66,0 69,3 259,5 235,2

Äritegevusega seotud käibevarade netomuutus

Äritegevusega seotud nõuete muutus -4,4 -7,1 -9,1 -15,2

Varude muutus 6,2 -5,8 1,7 -13,5

Muu äritegevusega seotud käibevarade netomuutus -39,8 -0,4 -49,8 -1,2

Kokku äritegevusega seotud käibevarade netomuutus -38,0 -13,3 -57,2 -29,9

Äritegevusega seotud kohustuste netomuutus

Eraldiste muutus 37,5 2,3 26,6 -46,6

Võlgnevuse muutus hankijatele -2,6 1,0 -2,4 2,9

Muu äritegevusega seotud kohustuste netomuutus 5,6 - 10,1 -16,3

Kokku äritegevusega seotud kohustuste netomuutus 40,5 3,3 34,3 -60,0

Äritegevusest saadud raha 68,5 59,3 236,6 145,3

1. jaanuar - 31.märts 1. aprill - 31. märts

3 kuud 12 kuud

Kontserni poolt sõlmitud laenulepingutes on kehtestatud piirmäärad kontserni konsolideeritud finantsnäitajatele. 

Piirmäärasid ei ole ületatud. 
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11 Tehingud seotud osapooltega 

 

 

12 Tütarettevõtja müük 

 

 
  

miljonites eurodes

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.

2013 2012

Tehingud sidusettevõtjatega

Kaupade ja teenuste ost 6,1 6,7

Tulu kaupade ja teenuste müügist 1,2 0,6

Finantstulud 0,6 0,3

Antud laenud 1,6 2,6

Aruandeperioodil ega võrreldaval perioodil ei ole hinnatud alla nõudeid seotud osapoolte vastu.

Juhatuse liikmetega teenistuslepingu ennetähtaegse lõpetamise korral on teenistuslepingutes ette nähtud

kolme kuu hüvitise maksmine.

Võrguteenuse ostul-müügil kasutatakse Konkurentsiameti poolt kinnitatud hindu. Ülejäänud tehingud toimuvad turuhinnas,

selle puudumisel kasutatakse kokkuleppehindu.

1. jaanuar – 31. märts

17. veebruaril 2012 viidi lõpule tehing, millega kontsern võõrandas 100%-lise osaluse Televõrgu ASis. 

Müüdud tütarettevõtja netovara 17. veebruar

miljonites eurodes 2012

Raha ja raha ekvivalendid 0,3

Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 2,0

Varud 0,1

Materiaalne põhivara 10,1

Immateriaalne põhivara 0,1

Võlad hankijatele ja muud võlad -3,9

Kokku müüdud tütarettevõtja netovara 8,7

Müügihind 22,3

Kasum müügist (lisa 9) 13,6

Raha sissetulek osaluse müügist

Laekunud müügist 22,4

Tütarettevõtja raha pangakontodel -0,3

Kokku raha sissetulek osaluse müügist 22,1
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Eesti Energiast lühidalt 
 

Eesti Energia on rahvusvaheline energiaettevõte, kes tegutseb Balti- ja Põhjamaade elektriturul. Eesti Energia 
on suurim Eesti energiaettevõte, kes tegeleb nii põlevkivi kaevandamise, elektri ja soojuse tootmise, ainulaadse 
õlitööstuse arendamise kui ka kliendile teenuste ja toodete pakkumisega.  

Väljaspool Eestit tegutseb ettevõte Enefit kaubamärgi all müües elektrit Läti ja Leedu klientidele ning tutvustades 
maailmale ainulaadset, keskkonnasõbralikku ja tõhusat põlevkivi töötlemise terviklahendust. 

Eesti Energia tegutseb vastutustundlikult ja avatult – esmatähtsaks peab ettevõte keskkonna- ja ohutusnõuete 
täitmist. Riigi ühe suurima ettevõtte ja tööandjana mõjutab Eesti Energia nii energeetikavaldkonda, oma 
töötajaid, kliente ja partnereid kui ühiskonda laiemalt. Eesti Energia arvestab oma tegevusest mõjutatud 
kogukondade huvidega, arendab energeetika valdkonda ja panustab ühiskonna arengusse. 

 

 

 

 


