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• Käesolev presentatsioon ja kõik sellega kaasnevad materjalid (edaspidi “presentatsioon”) on koostatud Eesti Energia AS-i (”Ettevõte”) poolt üksnes 

informatiivsel eesmärgil presentatsiooni kasutaja tarbeks. Presentatsiooni kas täielikult või osaliselt vaadeldes, salvestades, lugedes või sellega muul 

moel tutvudes nõustute käesolevaga alljärgnevate piirangutega ja muude tingimustega. 

• Presentatsiooni võib vaadelda, printida või kopeerida ainult oma tarbeks. Presentatsioonis sisalduvat informatsiooni ei tohi kas täielikult või osaliselt 

kopeerida, paljundada, reprodutseerida, edastada, esitada, välja panna või muul moel levitada, avalikustada või levitada.  

• Presentatsioon ei ole mõeldud kui ega sisalda endas ettepanekut asuda läbirääkimistesse lepingu sõlmimiseks, pakkumist, soovitust või kutset Ettevõtte 

väärtpaberite ega ühegi Ettevõtte gruppi kuuluva tütarettevõtte väärtpaberite märkimiseks või mistahes viisil omandamiseks. Lisaks ei moodusta 

presentatsioon ei terviklikult ega osaliselt väärtpaberite pakkumise materjali ning selles sisalduvale informatsioonile ei või tugineda ühtegi lepingu 

sõlmimisega seonduvalt. Iga investor, kes kavatseb omandada Ettevõtte väärtpabereid peab teostama iseseisva analüüsi enne investeerimisotsuse 

tegemist. Presentatsioon on koostatud üksnes informatiivsel eesmärgil Ettevõtte taustinformatsiooni esitamiseks ning Ettevõte jätab endale õiguse 

presentatsioonis sisalduvat teavet igal ajal oma äranägemisel muuta ja/või täiendada ilma etteteatamata. Lisaks on presentatsioonis sisalduv 

informatsioon kogutud mitmest allikast ning väljendab presentatsiooni kuupäeval valitsevat olukorda, mis võib muutuda. 

• Presentatsioonis sisalduvat informatsiooni ei ole sõltumatult kontrollitud. Ettevõte ei ole kohustatud presentatsioonis esitatud informatsiooni uuendama, 

täiendama või muutma, kui asjaolud muutuvad võrreldes presentatsioonis esitatuga. Ettevõtte või selle esindajad, juhid, töötajad või mistahes muud 

isikud ei anna ühtegi kinnitust ega garantiid presentatsioonis esitatud informatsiooni või arvamuste täpsuse, terviklikkuse, ammenduvuse, asjakohasuse, 

või õigsuse osas ning sellise informatsiooni või arvamuse usaldamine või sellele mistahes eesmärgil tuginemine on presentatsiooni kasutaja enda risk. 

Ettevõte ega selle esindajad, juhid, töötajad või mistahes muud isikud ei vastuta kahju eest, mis on tekkinud seoses presentatsiooni või mistahes selles 

sisalduva informatsiooni kasutamisega või mõnel muul moel presentatsiooniga seotud tegevustega. 

• Presentatsioon sisaldab “tulevikku-suunatud väiteid” sh kõik väited lisaks ajaloolistele faktidele näiteks (kuid mitte ainult) sellised väited, millele 

eelnevad, järgnevad või sisaldavad järgmisi sõnu nagu "eesmärk," "arvama," "ootama," "püüdlema," "soovima," "tahtma," "võima," "ootama," 

"planeerima," või teisi sarnaseid väljendeid või nende eitavaid vasteid. Sellised tulevikku-suunatud väited hõlmad teadaolevaid ja tundmatuid riske, 

määramatust ning teise olulisi faktoreid, mis ei ole Ettevõtte kontrolli all ning mis võivad oluliselt mõjutada sellistes tulevikku-suunatud väidetes 

kasutatud või otseselt või kaudselt mõeldud Ettevõtte tuleviku tulemusi, tegevust ning saavutusi. Sellised tulevikku-suunatud väited põhinevad erinevatel 

eeldustel sh Ettevõtte praegusel ning tuleviku strateegial ning tegevuskeskkonnal, kus Ettevõte tulevikus tegutseb. Tulevikku-vaatavad väited on oma 

loomult riskantsed ning määramatud, kuna keskenduvad sündmustele, mis võivad tulevikus juhtuda või mitte. Vastavalt sellele on igasugune tulevikku-

vaatavate väidete usaldamine või neile tuginemine üksnes presentatsiooni kasutaja enda risk. Nimetatud tulevikku-vaatavad väited kajastavad ainult 

selliste väidete koostamise kuupäeva ja Ettevõte ega ükski selle esindaja, töötaja, nõustaja või mistahes muu isik ei ole kohustatud täiendama, muutma, 

uuendama või üle vaatama ühtegi selliseid presentatsioonis kajastatud tulevikku-suunatud väiteid vastavalt Ettevõttes või tegevuskeskkonnas 

toimuvatele muudatustele. Ettevõtte varasemate  perioodide tulemused ei kajasta tuleviku sündmusi ja tulemusi.  

• Presentatsioonis kasutatud üksi väide ei ole mõeldud mistahes tuleviku prognoosi esitamiseks. Presentatsioon ei ole suunatud või mõeldud 

kasutamiseks või levitamiseks ühelegi füüsilisele või juriidilisele isikule, mis on sellise asukoha, osariigi, riigi või mõne muu jurisdiktsiooni resident, elanik 

või kodanik, kus presentatsiooni levitamine, avaldamine, kasutamine vms oleks õigusaktidega vastuolus või mis vajaks sellises jurisdiktsioonis 

registreerimist või litsentsi. 

Oluline informatsioon 
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Äritulud 

Investeeringud 

EBITDA 

Äritegevuse rahavood 

Äritulude ja äritegevuse rahavoogude 

tugev kasv 
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Elekter Vedelkütused 
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Tootmine ja müük 2013 I kv 

4,7 mln tonni 
kasutatud elektri ja 

põlevkiviõli 
tootmisel 

54 tuh tonni 
põlevkiviõli 
toodetud 

51 tuh tonni 
põlevkiviõli 

müüdud 
klientidele 

3 025 GWh mitte-
taastuvat 

elektrienergiat 
toodetud  

3 454 GWh 
elektrit 

müüdud 

1 923 GWh 
müüdud 
jaeturule 

1 531 GWh 
müüdud 

hulgiturule 

Põlevkivi kaevandatud 4,3 mln tonni 

49 GWh taastuvat 
elektrit toodetud  

+ 655 GWh elektrit 
ostetud 

Võrguteenus 

1 869 GWh 
võrguteenust 

müüdud 
klientidele 



 

 

 

 

Elektrienergia hinnad kvartalite lõikes ja keskmine 

hinnavahe 

Eesti ja Soome elektrihinnad võrdsed 72% 

tundidest 
• Keskmine hind Nord Pool Eesti piirkonnas  oli 

42,4 €/MWh (+0.05% ) ja Soome 

hinnapiirkonnas 42,1 €/MWh (-0.9%) 

• CO2 ja põlevkivi vaba marginaal oli 2,8 €/MWh 

kõrgem kui  2012. aasta I kvartalis,  peamiselt 

madalama CO2 hinna tõttu (-40%) 

• Eesti ja Soome piirkonna tunnihinnad võrdsed 

72% ajast. Eesti tunnihinnad kallimad kui Soome 

piirkonnas 16% ajast 
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Eesti-Soome tunnihindade erinevus  

(% perioodis) 



 

 

 

 

Kütteõli ja Brent toornafta hinnad kvartalite lõikes 

Kütteõli maailmaturuhind langes 12% 

• Brent toornafta keskmine maailmaturu hind oli 

2013. aasta I kvartalis 86,1 €/bbl  

(-5,1 €/bbl, -5,6%) 

• Keskmine kütteõli maailmaturu hind oli 478,2 

€/tonn (-62,5 €/tonn, -11,6%) 

• Kütteõli ja toornafta vahelist hinnavahet 

iseloomustav crack spread suurenes 4€/bbl ja 

ulatus 8,1 €/bbl 
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Kvartaalne kütteõli ja Brent toornafta Crack Spread 



Kontserni äritulud +23%  
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Tulud elektrienergia müügist 

Elektri müügimahud 

• Keskmine müügihind ilma tuletistehingute ja merekaablituludeta 44,3 €/MWh 

(-3,8 €/MWh, -8%) 

– Merekaabli tulud  0,8 mln eurot (-0,9 mln eurot, -54%), +0,2 €/MWh 

– Tuletistehingud 2,8 mln eurot 

(+1,2 mln eurot, +79%), +0,8 €/MWh 
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Elektri keskmine müügihind* Elektri äritulud 



Eesti Energia turuosa Baltikumis 

Eesti Energia turuosa Baltikumis 31% 
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Elektrienergia EBITDA 

Elektri müügimahu kasv 37,4% (940 GWh) 

Muutuvkasum kasvas 9,8 mln eurot, sest 
muutuvkulude kasvu 45,3 mln eurot kaalus üle 
tulude suurenemine 55,2 mln eurot 

• CO2 emissioonikulud kasvasid 32,4 mln 

eurot 

 Püsikulude kasv 8,8 mln eurot,  

sh 6,8 mln eurot laovarude vähendamisest 
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Elektri toote omadused ja varade tootlus 

Elektri EBITDA muutused 

2012 I kv 2013 I kv 

Põhivarade tootlus (%) 17,7 5,3 

EBITDA (€/müüdud MWh) 11,3 8,6 



Tulud võrguteenuse müügist 

Võrguteenuse müügimahud 

• Müügimahud jäid sarnasele tasemele, kuna elektrihinna tõusuga kaasnenud tarbimisharjumuste 

korrigeerimine avaldas müügimahule negatiivset mõju, mida balansseerisid vähenenud võrgukaod 

• Jaotusvõrgu kaod olid I kvartalis 5.9% (võrreldes eelmise aastaga -2 protsendipunkti) 

• Võrgutasu kasv tulenevalt põhivõrguettevõtte (Elering) hinnatõusust (+1,6 €/MWh) 

• Alates 1. jaanuarist 2013 ostab jaotusvõrguettevõte kadude katmiseks elektrit börsihinnaga (+0,9 €/MWh) 
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Võrguteenuse keskmine müügihind Võrguteenuse äritulud 



2012 I kv 2013 I kv 

Jaotusvõrgu kaod (GWh) 167 122 

Põhivarade tootlus (%) 5,1 6,8 

SAIFI 0,3 0,3 

SAIDI (plaaniline  ja 

mitteplaaniline) 
46,5 35,7 

Korrigeeritud RAB* (mln €) 552,2 587,7 

Võrguteenuse EBITDA 

Hinna mõju kasumlikkusele oli positiivne, sest 
müügitulu kasvas 6,5 mln eurot, ülekande-kulud 
ja võrgukadude kulud kasvasid vastavalt 2,8 mln 
eurot ja 2,4 mln eurot 

Püsikulude kahanemine 0,5 mln eurot seoses 
planeeritust madalamatest plaaniliste ja mitte-
plaaniliste hooldustööde mahtudest  
(-1,2 mln eurot) 

 Võrguteenuste müügimaht langes  

0,5% (-10 GWh) 
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Võrguteenuse  omadused ja varade tootlus 

Võrguteenuse EBITDA muutus 

* RAB (reguleeritud varade maht) jaotatud võrguteenuse tootele 



Tulud vedelkütuste müügist 

Vedelkütuste müügimaht 

• Vedelkütuste tootmine ulatus I kvartalis 54 tuhande tonnini (-4,7 tuh t, -8%) 

• Finantstehingute mõju vedelkütuste müügile oli -0,3 mln eurot (+4,4 mln eurot, -94%), -5,6 €/t 

• Tuletistehingutega kaetud müük 2013 II-IV kvartalis on 102 tuhat tonni, keskmise hinnaga 456 €/t 
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Vedelkütuste keskmine müügihind Vedelkütuste müügitulu 



Vedelkütuste EBITDA 

Müügitulud kasvasid 2,4 mln eurot, muutuvkulud 

kasvasid 1,9 mln eurot. Muutuvkulude kasv 

tingitud peamiselt: 

 - CO2 kulude suurenemine 0,9 mln eurot, 

 - põlevkiviõli kulude suurenemine 0,5 mln eurot, 

 - laovarude vähenemine 0,6 mln eurot 

Müügimaht kasvas 0,6% (283 tonni) 

 Püsikulude kasv seoses Enefit280 õlitehase 

valmimisega ja hooldustööde kulude kasvuga. 

Tööjõu ja hooldustööde kulud kasvasid vastavalt 

0,5 mln eurot ning 0,3 mln eurot 

 Vedelkütuste tuletisinstrumentide allahindlus -2,7 

mln eurot seoses kütteõli turuhinna kasvuga 
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Vedelkütuste toote omadused ja varade tootlus 

Vedelkütuste EBITDA muutus 

2012 I kv 2013 I kv 

Põhivarade tootlus (%) 36.6 28.3 

Põlevkiviõli EBITDA (€/tonn) 202.8 134.5 



• Tulud elektriseadmete müügist ning 

ehitus- ja remonditöödest langesid 3,5 

mln eurot peamiselt Enefit280 

valmimise tõttu 

• Põlevkivi müügitulud kahanesid 2,2 

mln eurot peamiselt müügimahu 

languse tõttu (-36%) 

• Soojuse müügi tulud kasvasid 1,1 mln 

eurot peamiselt müügimahu kasvu 

tõttu (+12%) 

• 2012 I kvartalis oli ühekordne tulu 13,6 

mln eurot Televõrgu müügist  

• Muud tulud langesid peamiselt 

telekommunikatsiooniteenuste müügi 

lõpetamise tõttu (-1,9 mln eurot) ning 

põhivara müügist (+3,6 mln eurot) 

Muud äritulud ja EBITDA 
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Muude tulude EBITDA muutus 

Muud äritulud 



Äritegevuse rahavoo kujunemine alates ärikasumist enne kulumit 

Äritegevuse rahavood 2013. aasta I 

kvartalis 68 mln eurot 
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Äritegevuse rahavoo muutus võrreldes 2012. aasta I kvartaliga 

Äritegevuse rahavoogude kasv 16% 

17 



I kvartalis investeeringud 74 mln eurot 

Kinnitatud investeeringud Investeeringute jagunemine I kv 2013 
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Mitmed investeerimisprojektid lõppjärgus 

2013. aastal 
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I kv 2013 seisuga 557 mln eurot likviidseid 

varasid ja kasutamata laene 

• 31. märts 2013 seisuga 557 mln eurot likviidseid varasid ja kasutamata laene, millest: 

– 162 mln eurot likviidseid varasid 

– 395 mln eurot kasutamata laenuliine 

• Kasutamata laenuliinide vähendamine 100 mln euro võrra 

• 2013 I kv rahavood positiivsed 
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Kontserni likviidsuse muutus I kvartalis 



 

 

 

 

• Krediidireitingud: 

• Baa1 (Moody’s), väljavaade negatiivne 

• BBB+ (S&P), väljavaade stabiilne 

• Koguvõlg 31. märtsi 2013 seisuga 732,7 mln eurot 

• Pikaajaline võõrkapitali tähtajalisus, võlakirjade 

tähtajad 2018 ja 2020 

Piisav finantspaindlikkus 

Kommentaarid Võõrkapitali tähtajalisus 

 

 

Finantsvõimendus 
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Netovõlg / EBITDA 

Finantsvõimendus = netovõlg / (netovõlg +omakapital) 

Netovõlg = võlakohustused miinus raha ja raha ekvivalendid, fondiosakud ja 

intressivõlakirjad 

EBITDA – jooksva 12 kuu tulemus 



2013. aasta väljavaade 

EBITDA väljavaade 

 Äritulude väljavaade  Kommentaarid 
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• Äritulude ja EBITDA väljavaate muudatused: 

 Oodatavast suurem elektritootmine 

 Oodatud õlitoodangu kogus 

vähenenud seoses viivitustega 

Enefit280 õlitehase käivitamisel 



Kokkuvõte 
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• 2013. aasta I kvartali äritulud 289 mln eurot (+23%) 

• Elektri müügimahtude kasv (+37%) 

• Keskmine elektri müügihind kasvas +22% 

• Kulumieelne ärikasum 73 mln eurot (-11%): 

• Televõrgu müük 2012 I kvartalis mõjutab võrreldavust 

• Elektri kasumlikkuse kasv seoses suurema müügituluga 

• Võrguteenuse müügimarginaali kasv 

• 2013. aasta I kvartali rahavood positiivsed 

• Investeeringute mahud vähenenud 74 mln euroni  
(-42% võrreldes eelmise aasta I kvartaliga) 



LISAD 
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Turuhinnad * 
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Nord Pool Soome ja Eesti elektrihinnad 

 

 

CO2 heitmekvoodid 

Brent toornafta Kütteõli 1% NWE 

* Tulevikuhinnad 28.märtsi 2013 seisuga, v.a. elekter, mille tulevikuhinnad on 27. märtsi 

seisuga 



 

 

 

 

 

 

Elekter Vedelkütused 

Suletud müügipositsioonid 31.märts 2013 

seisuga* 
CO2 

*Suletud müügipositsioonid hõlmavad ainult forward lepinguid ning ei arvesta optsioone 
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Kontserni finantstulemus 
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mln eurot  2013 I kv 2012 I kv Muutus 

Äritulud  289,1 235,8 22,6% 

Ärikulud (v.a kulum) 216,0 153,5 40,7% 

EBITDA  73,1 82,4 -11,2% 

Kulum 28,9 25,9 11,4% 

Ärikasum  44,2 56,5 -21,7% 

Neto finantstulud/(-kulud)  -0,2 -0,4 -49,8% 

Tulumaksukulu  19,3 0,0 - 

Aruandeaasta kasum  24,7 56,1 -55,9% 



Kontserni bilanss 
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mln eurot  31.03.2013 31.12.2012 
Kvartaalne 

muutus 
31.03.2012 

Aastane 

muutus  

 Kokku käibevara, sh  412,6 395,5 17,1 228,0 184,6 

   Raha ja ekvivalendid  128,7 60,1 68,6 11,8 116,9 

   Üle 3-kuulise tähtajaga deposiidid pankades  33,0 90,0 -57,0 0,0 33,0 

   Nõuded  116,6 112,2 4,4 107,5 9,1 

   Varud  42,1 48,3 -6,2 43,8 -1,7 

   Muu 92,2 84,9 7,3 65,0 27,2 

 Kokku põhivara  2 156,3 2 101,9 54,5 1 874,8 281,5 

Varad kokku  2 568,9 2 497,4 71,5 2 102,8 466,1 

 Kohustused kokku, sh  1 217,1 1 088,2 128,9 819,4 397,7 

   Võlad hankijatele  88,3 110,6 -22,3 98,6 -10,3 

   Muu 346,0 232,0 114,1 243,7 102,3 

   Võlakohustused  732,7 732,7 0,0 460,7 272,0 

     Lühiajalised võlakohustused  1,4 1,4 0,0 26,4 -25,1 

     Pikaajalised võlakohustused  731,3 731,3 0,0 434,3 297,0 

   Eraldised  50,1 12,9 37,1 16,3 33,8 

 Omakapital  1 351,8 1 409,2 -57,4 1 283,4 68,4 

Kohustused ja omakapital kokku  2 568,9 2 497,4 71,5 2 102,8 466,1 



Kontserni rahavood 
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mln eurot  2013 I kv 2012 I kv Muutus 

Äritegevuse rahavood kokku 68,4 59,0 15,9% 

Tasutud põhivara soetamisel -86,5 -145,4 -40,5% 

Laekunud põhivara müügist 12,5 0,8 15,9x 

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

Laekunud äri müügist 0,0 22,1 -100,0% 

Pangalaenude võtmine 0,4 26,3 -98,5% 

Pangalaenude tagasimaksmine -0,7 -0,7 -5,4% 

Muud korrigeerimised 17,5 8,9 97,2% 

Puhas rahavoog 68,6 -29,1 -336,2% 


