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Kokkuvõte 2014. aasta I kvartali tulemustest 

Hea lugeja 

Eesti Energia kulumieelne ärikasum (EBITDA) kasvas esimeses kvartalis võrreldes aastataguse perioodiga 14% 
ulatudes 83 miljoni euroni. Müügitulu oli 226 miljonit eurot, vähenedes aastate võrdluses 19%. 

Tootsime kvartalis 2,4 TWh elektrit, mida on 23% vähem, kui möödunud aastal samal ajal. Tootmismahu languse 
taga on madalamad hinnad Nord Pool Spot elektribörsil – soe talv vähendas märkimisväärselt nõudlust elektri 
järele. Kuigi hinnad olid madalad, oli meie elektrimüügi kasumlikkus tänu riskimaandamistehingutele hea. 

Esimeses kvartalis avati Eesti-Soome vaheline teine merekaabel Estlink2. See on hea uudis nii elektriklientidele kui 
ka tootjatele. Rahvusvaheliste ühenduste tugevnemine on muutnud Eesti hinnad Soome omadega väga 
sarnaseks. Juba esimene kvartal näitas, et hinnad on kahes piirkonnas samad 89% tundidest. 

Keskkonna aspektist on positiivne õhuheitmete jätkuv vähenemine elektritootmisel. 2016. aastast kehtima hakkav 
tööstusheitmete piirang seab meile karmid nõudmised. Tootmismahu säilitamiseks oleme paigaldanud 
väävlipüüdmisseadmed ja alustanud lämmastikufiltrite paigaldamist seitsmele Narva elektrijaamade katlale. 
Möödunud aastal ühe põlevkivikatlaga läbi viidud pilootprojekti käigus vähenes heitmekogus peaaegu kaks korda. 
Taolisi tehnoloogiaid ei ole põlevkivikateldel varem kasutatud, seega tehakse Eesti Energias  taas innovatsiooni. 

Meie õlitehased tootsid kvartalis 62 tuhat tonni põlevkiviõli. Vedelkütuste müügimaht on võrreldes aastataguse 
ajaga mõnevõrra langenud, sest ajutiselt muutusid õli tehnilised parameetrid. Tänu esimeses kvartalis tehtud 
pingutustele Enefit280 õlitehase täiustamisel oleme jõudnud töö stabiliseerimisel lõpusirgele.  

Eesti Energia strateegia on selge ja vastab omaniku seatud ootusele - kasutada Eestile kuuluvat maavara tõhusalt 
ning luua Eesti riigile võimalikult suurt väärtust. Möödunud kvartalis teenis Eesti Energia omanikule tulu 83 miljonit 
eurot. Selle numbri taga on keskkonnatasudena makstavad summad, tööjõumaksud ning kasum, mis on teenitud 
peamiselt põlevkivi väärindamisest – elektri müügist hulgiturgudel ja põlevkiviõli müügist ning Elektrilevi 
võrguteenuse pakkumisest. 

Riiklike regulatsioonide tulevik ja võimalikud muudatused energiapoliitikas kohustavad meid olema head 
analüüsipartnerid, et nii esimeses kvartalis sõlmitud koalitsioonileppes kirjeldatud punktide kaalumisel kui ka 
arengukavade valmimise protsessis tuginetaks faktipõhistele ja Eesti riigi heaolu silmas pidavatele argumentidele. 

 

Sandor Liive, Eesti Energia juhatuse esimees 
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Peamised tegevusnäitajad 
    I kv 2014 I kv 2013 Muutus 

Elektrienergia müük, sh GWh 2 226 3 452 -35,5% 

hulgimüük GWh 557 1 529 -63,6% 

jaemüük GWh 1 669 1 922 -13,2% 

Võrguteenuse müügimaht GWh 1 784 1 869 -4,5% 

Vedelkütuste kontserniväline müük tuh t 35 51 -31,7% 

Põlevkivi kontserniväline müük tuh t 213 302 -29,4% 

Soojusenergia müük GWh 459 456 +0,8% 

Jaotusvõrgu kaod % 6,4 5,9 +0,5pp 

Töötajate keskmine arv in. 6 943 7 526 -7,7% 

          

Müügitulu mln € 226,4 278,6 -18,7% 

Kulumieelne ärikasum (EBITDA) mln € 83,4 73,1 +14,1% 

Ärikasum mln € 51,8 44,2 +17,1% 

Puhaskasum mln € 51,0 24,7 +106,4% 

          

Põhivara mln € 2 410,0 2 156,3 +11,8% 

Omakapital mln € 1 610,6 1 351,8 +19,1% 

Netovõlg mln € 761,3 570,4 +33,5% 

Investeeringud mln € 73,8 74,1 -0,4% 

Äritegevuse rahavood mln € 56,2 68,4 -17,8% 

FFO mln € 75,6 67,4 +12,3% 

          

Netovõlg/EBITDA korda 2,4 2,1 +0,3p 

FFO/netovõlg korda 0,35 0,37 -0,0p 

FFO/intressikulud võlakohustustelt korda 8,5 8,1 +0,4p 

EBITDA/intressikulud võlakohustustelt korda 9,3 8,8 +0,6p 

Finantsvõimendus % 32,1 29,7 +2,4pp 

Investeeritud kapitali tootlus (ROIC) % 10,7 8,7 +2,0pp 

EBITDA marginaal % 36,8 26,3 +10,6pp 

Ärikasumi marginaal % 22,9 15,9 +7,0pp 

Netovõlg - võlakohustused (amortiseeritult) miinus raha ja raha ekvivalendid, fondiosakud ja intressivõlakirjad 

Finantsvõimendus - Netovõlg / (netovõlg + omakapital) 

ROIC - Ärikasum / keskmine investeeritud kapital 

FFO - Äritegevuse rahavoog, v.a käibekapitali muutused ja tasumata/laekumata kasum/kahjum tuletisinstrumentidelt 
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Tegevuskeskkond 

Maailma majandus 

Energiakandjate turuhindu mõjutasid 2014. aasta I kvartalis turu ootused majanduse väljavaadete osas, energia 
varustuskindlust mõjutanud geopoliitilised pinged Liibüas, aga ka Euroopas – Ukrainas ning Euroopa Komisjoni 
sammud heitmekvootide pakkumise osalise edasilükkamise osas. Lisaks avaldasid hindadele mõju tavapärasest 
soojemad ilmastikuolud 2014. aasta I kvartalis, mõjutades nii elektrienergia ja kütuste pakkumist ning tarbimist kui 
ka CO2 emissioonikvootide turuhindu. 

IMF-i 2014. aasta väljavaade maailmamajanduse kasvu kohta muutus võrreldes jaanuaris avaldatud andmetega 
arenevate majanduste suhtes konservatiivsemaks. 2014. aasta aprillis avaldatud hinnangus

1
 alandas IMF 

maailmamajanduse 2014. aasta kasvuprognoosi 0,1 protsendipunkti võrra, Euroala majanduskasvu prognoosi 
tõsteti 0,1 protsendipunkti võrra. IMF-i hinnangul kasvas globaalne majandus 2013. aastal 3,0%, 2014. aastal 
prognoositakse kasvuks 3,6%. Euroala majandus kahanes 2013. aastal 0,5% võrra, 2014. aastaks prognoositakse 
Euroala majanduskasvuks 1,2%. Eesti majandus kasvas IMF-i hinnangul 2013. aastal 0,8%, 2014. aastaks 
prognoositakse Eesti majanduskasvuks 2,4%. Rahandusministeeriumi 2014. aasta aprillis avaldatud prognoosi 
järgi kasvab Eesti majandus 2014. aastal 2,0% võrreldes eelmise aastaga. 

Majanduskasvu veduriks on 2013. aasta teises pooles ja 2014. aasta alguses olnud peamiselt arenenud 
majandustega riigid, arenevate riikide majanduskeskkond on pigem halvenenud. Olulist mõju avaldas globaalsele 
majanduskasvule USA majandus, näidates üles ootustest tugevamat kasvu, mis toetus ekspordile ja varude 
kasvatamisele. Euroala tuumikriikides, eeskätt Saksamaal, peegeldus kasvanud tarbijakindlus suuremas 
tarbimises ja investeeringutes. Euroala ülejäänud majandusi toetas eksport ning kohaliku nõudluse 
stabiliseerumine. Siiski jääb Euroala kohaliku nõudluse kasv kõrge võlakoorma ja kehvade laenuvõimaluste tõttu 
pigem aeglaseks. 
  

                                                           
1
 Tekstis käsitletud makromajanduslikud näitajad põhinevad IMF-i hinnangutel, kui ei ole viidatud teisiti. Allikas: International Monetary Fund, 

World Economic Outlook—Recovery Strengthens, Remains Uneven (Washington, April 2014) 
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Vedelkütuste hinnad 

Brenti toornafta keskmine hind oli 2014. aasta I kvartalis 
7,5% madalam (-6,4 €/bbl) võrreldes 2013. aasta I 
kvartaliga. Brenti toornafta hind langes kvartali sees 
tasemelt 79,4 €/bbl hinnale 77,3 €/bbl. USA dollarites 
mõõdetuna langes Brenti toornafta 2014. aasta I 
kvartalis 4,0% madalamale võrreldes eelmise aasta 
sama perioodiga. 

Brenti toornafta hindu mõjutasid 2014. aasta I kvartalis 
turu ootused, et USA vähendab majanduse elavdamise 
programmi ning seeläbi väheneb tarbimine ning nõudlus 
kütuse järele. Kvartali keskel liikus Brenti toornafta hind 
jaanuarikuuga võrreldes kõrgemale tulenevalt häiritud 
pakkumisest Liibüas seoses sealsete streikidega, mis 
algasid 2013. aasta kestel. Brenti toornafta hind 
saavutas kvartali kõrgeima taseme 2014. aasta 
märtsikuus seoses pingetega Ukrainas ning seoses 
Euroopa gaasi varustuskindluse riskide suurenemisega. 
Kvartali lõpus laskus toornafta hind taas madalamatele 
tasemetele. 

1% väävlisisaldusega kütteõli hind oli 2014. aasta I 
kvartalis 6,8% madalamal (-32,7 €/tonn) võrreldes 
eelmise aasta sama perioodiga. USA dollarites 
mõõdetuna langes kütteõli hind 2014. aasta I kvartalis 
3,3% madalamale võrreldes eelmise aasta sama 
perioodiga. 

Kvartali jooksul kütteõli hind tõusis, liikudes tasemelt 
435,1 €/tonn aasta alguses hinnatasemele 461,0 €/tonn 
2014. aasta I kvartali lõpus. Toornafta ja sellest 
töödeldud kütteõli hinnavahet iseloomustav crack 
spread muutus 2014. aasta I kvartali sees veelgi 
laiemaks võrreldes eelmise aasta sama kvartaliga. 
Kvartali jooksul hinnavahe Brenti toornafta ja kütteõli 
vahel vähenes, sest kütteõli hind pööras tõusule 
vastupidiselt Brenti toornafta hinnale. 2014. aasta I 
kvartali alguses mõjutas kütteõli hinda soe ilm 
Euroopas, aga ka mujal maailmas, piirates 
ekspordivõimalusi Euroopa turult väljapoole. Kvartali 
keskel püsis kütteõli nõudlus Euroopas endiselt madalal, 
kuid kütteõli hind tõusis paranenud eksporditingimuste 
tõttu, mis soodustasid arbitraaživõimalusi Aasiasse ja 
USA idarannikule. Sarnaselt Brenti toornafta 
hinnatõusuga oli kütteõli maailmaturuhind veebruarikuu 
lõpus tugevalt mõjutatud geopoliitilistest pingetest 
Ukrainas. 
  

Keskmine hind Ühik 
I kv 

2014 
I kv 

2013 
Muutus 

Brenti toornafta €/bbl 79,6 86,1 -7,5% 

Kütteõli 1% €/tonn 445,5 478,2 -6,8% 

Kütteõli 1% crack 
spread 

€/bbl -8,8 -8,1 +8,3% 

Euro vahetuskurss EUR/USD 1,3704 1,3200 +3,8% 
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Heitmekvootide hinnad 

2014. aasta detsembris arveldatavate CO2 
tulevikutehingute hind kauples 2014. aasta I kvartali 
alguses 18,7% kõrgemal võrreldes eelmise aasta sama 
perioodiga. Kvartali jooksul olid heitmekvootide 
tulevikutehingute hinnad volatiilsed. 2014. aasta 
detsembri tulevikutehingute hind alustas aasta alguses 
tasemelt 4,8 €/tonn, kuid kvartali keskel, 20. veebruaril, 
saavutati perioodi kõrgeim hinnatase 7,2 €/tonn. 2014. 
aasta I kvartali lõpuks langes heitmekvootide hind taas 
aasta algusega sarnasele hinnatasemele 4,7 €/tonn. 

CO2 heitmekvootide hinnad hakkasid tõusma 2014. 
aasta I kvartali jaanuari keskpaigas seoses Euroopa 
Liidu heitmekvootide oksjonilepaneku osalise 
edasilükkamise plaaniga. Turu ootus oli, et 
heitmekvootide edasilükkamist puudutavad otsused 
jõutakse teha enne aprillikuud, mis tähendaks, et 
Euroopa Komisjon korjab 2014. aastal turult ära 400 mln 
tonni heitmekvoote. Otsusega viivitamise korral on 
võimalik 2014. aastal edasi lükata 300 mln tonni 
heitmekvootide oksjonile panek. 2014. aasta veebruari 
alguses leidis heitmekvootide edasilükkamise 
kiirendatud kava Euroopa Parlamendis toetust ning 
turud võtsid arvesse, et esimesed kavast mõjutatud 
heitmekvootide oksjonid toimuvad juba 2014. aasta I 
kvartali lõpus. 

2014. aasta I kvartali märtsikuus hakkasid heitmekvootide hinnad taas langema ning kvartali madalaima taseme 
(4,4 €/tonn) saavutas 2014. aasta detsembris arveldatavate CO2 tulevikutehingute hind märtsi lõpus. 
Heitmekvootide hinnalangust põhjendatakse elektrihindade madalate tasemetega Euroopas, eriti Saksamaal, mis 
seostuvad liigsete tootmisvõimsustega turul, arvestades soojasid ilmaolusid 2014. aasta I kvartalis. Madalamad 
elektrihinnad toovad kaasa elektritootmise vähenemise, mis omakorda võib suurendada heitmekvootide pakkumist 
turul, sest heitmekvoote ette ostnud energiafirmad soovivad neid turule tagasi müüa. 
  

Keskmine hind Ühik 
I kv 

2014 
I kv 

2013 
Muutus 

CO2 2014 detsember €/tonn 5,9 5,0 +18,7% 

CO2 2015 detsember €/tonn 6,2 5,2 +18,3% 
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Elektrihinnad 

Elektrihinnad Nord Pooli hinnapiirkonnas olid 2014. 
aasta I kvartalis madalamal võrreldes eelmise aasta 
sama perioodiga. Nord Pool Spot (NPS) 
süsteemihind langes 28,2% (-11,9 €/MWh) võrreldes 
eelmise aasta sama perioodiga. Soomes ja 
Baltimaades langesid kuu keskmised elektrihinnad 
ka 2014. aasta I kvartali jooksul. 

Põhjamaade ja Baltimaade elektrihindu tervikuna 
mõjutasid 2014. aasta I kvartalis tavapärasest 
soojemad ilmaolud. Põhjamaade hüdroenergia 
tootmismahtu ja eelkõige sealset elektrihinda 
mõjutav Põhjamaade hüdroreservide täituvus püsis 
2014. aasta I kvartalis eelmise aasta sama perioodi 
tasemetest kõrgemal, liikudes kvartali jooksul 
kooskõlas ajaloolise mediaantasemega. 

Põhjamaade ja Baltimaade kuu keskmised 
elektrihinnad olid perioodi kõrgeimad 2014. aasta I 
kvartali alguses, jaanuaris, mil õhutemperatuurid 
võrreldes eelmise kuuga langesid, tõstes seeläbi 
nõudlust elektrienergia järele. Kvartali keskpaigas ja 
teises pooles elektrihinnad Nord Pooli piirkondades 
langesid, olles mõjutatud tavapärasest soojematest 
ilmadest ning Põhjamaade odavast elektrienergiast, 
mis oli tingitud soodsatest tuuleoludest ja 
hüdroressursist. 

Rootsi ja Soome hinnapiirkondade keskmine 
hinnavahe oli 2014. aasta I kvartalis -5,2 €/MWh, 
suurenedes eelmise aasta sama perioodiga 
võrreldes 5,0 €/MWh võrra, mis tähendab, et 
ebapiisavatest ülekandevõimsustest tingitud 
pudelikaelaefekt nende piirkondade vahel suurenes. 
Hinnavahe oli tingitud asjaoludest, et Soome oli 
2014. aasta I kvartalis elektrienergia netoimportija, 
Rootsis aga ületas tootmine tarbimist kvartali kõikidel 
kuudel. Lisaks esinesid piirkondade vahel 
ülekandevõimsuse piirangud. 

Eesti ja Soome piirkondadevaheline hinnaerinevus oli 
2014. aasta I kvartalis 0,6 €/MWh, hinnavahe 
suurenes 0,3 €/MWh võrra võrreldes eelmise aasta 
sama perioodiga. Eesti ja Soome hinnapiirkondi 
ühendava Estlink2 merekaabli testimisega alustati 
2013. aasta oktoobris, merekaabel valmis lõplikult 
2014. aasta veebruaris. Pärast Estlink2 kaabli 
valmimist on Eesti-Soome vaheline ülekandevõimsus 
1 000 MW (varasema 350 MW asemel, mida pakub 
Estlink1 merekaabel). Ülekandevõimsus Soome-
Eesti suunal saab olema piiratud 860 MW-ni kuni 
2014. aasta septembrini seoses Kiisa avariielektrijaama teise osa valmimisega. Kuna 2014. aasta I kvartalis oli 
Eesti elektrihind Soome hinnast kõrgem, oli ülekandevõimsus rohkem koormatud just Soome-Eesti suunal. Paraku 
esinesid ka 2014. aasta I kvartalis Eesti ja Soome piirkondade vahel ülekandevõimsuste piirangud. Hinnad olid 
võrdsed 89% tundidest, 11% tundidest olid Eesti elektrihinnad kallimad. Vaatamata sellele, et eelmise aasta sama 
perioodiga võrreldes muutus Eesti-Soome hinnavahe mõnevõrra suuremaks, vähendab ülekandevõimsuste 
lisandumine hinnapiirkondade vahelisi hinnaerinevusi. Läti ja Leedu elektrihinnad kujunesid 2014. aasta I kvartali 
kõikidel kuudel Eesti elektrihindadest kallimaks. 
  

Keskmine hind Ühik 
I kv 

2014 
I kv 

2013 
Muutus 

Süsteemihind €/MWh 30,2 42,0 -28,2% 

Soome €/MWh 35,2 42,1 -16,3% 

Eesti €/MWh 35,8 42,4 -15,5% 

ELE/Läti €/MWh 42,4 43,6 -2,8% 

Leedu €/MWh 42,1 44,3 -5,0% 
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Eesti ja Läti piirkondadevaheline hinnaerinevus oli 
2014. aasta I kvartalis -6,6 €/MWh, hinnavahe 
suurenes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 5,3 
€/MWh võrra (võrreldes ELE

2
 piirkonna hindadega 

2013. aasta I kvartalis). Vastupidiselt Põhjamaade 
suhteliselt kõrgetele hüdroenergia tasemetele, jäid 
Lätis 2014. aasta I kvartalis veetasemed hüdroenergia 
tootmiseks ebapiisavaks ning Läti ei suutnud 
tootmisega kohalikku tarbimist täielikult katta kvartali 
ühelgi kuul. Elektrienergia netoimportija on 
Baltimaades ka Leedu. 

Alates 2013. aasta 3. juunist alustas senise ELE 
piirkonna asemel tööd NPS Läti hinnapiirkond, sellega 
seoses mindi Eesti-Läti piiril ülekandevõimsuste 
jaotamisel täielikult üle nn implicit-oksjonile ehk 
energiaoksjonile. Energiaoksjoni tulemusena võivad 
ülekandevõimsuste puudujäägi tingimustes tekkida 
piirkondade vahel hinnaerinevused, mille tulu saavad 
endale süsteemihaldurid. Kui 2013. aastal ei olnud 
elektrimüüjatel võimalik Eesti-Läti piiril tekkivate 
hinnaerinevuste riske maandada, siis alates 2014. 
aastast on piiratud mahus võimalik seda teha PTR 
(ingl. keeles Physical Transmission Rights) 
instrumentide kaudu. Oksjonile on pandud 50 MW 
üheks aastaks ning igakuiselt võidakse müüa 50-150 
MW ulatuses PTR instrumente. 2014. aasta I kvartalis 
müüdi oksjonitel igal kuul 150 MW ulatuses PTR 
instrumente. Ette on müüdud suhteliselt väike osa kogu 
Eesti-Läti ülekandevõimsusest (5,4%-16,2% kogu 
ülekandevõimsusest

3
), mis ei ole võimaldanud Eesti 

Energial Läti ja Leedu jaeturul 2014. aasta I kvartalis 
fikseeritud hinnaga elektritooteid müüa. 

Eesti Energia põlevkivi ja CO2 kulu vaba marginaal 
4
(CDS – Clean Dark Spread) NPS Eesti elektrihinnas 

oli 2014. aasta I kvartalis tasemel 12,4 €/MWh (-9,5 
€/MWh, -43% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga). Marginaali langus oli tingitud peamiselt elektrienergia 
hinna langusest (NPS Eesti elektrihind langes 6,6 €/MWh võrra, -15,5% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga) 
ning CO2 kulude kasvust (CO2 ja põlevkivi kulud elektrihinnas tõusid 2,9 €/MWh, +14,3% võrreldes eelmise aasta 
sama perioodiga). 

Eesti elektri jaeturg on alates 2013. aasta 1. jaanuarist täielikult avatud ning turul kehtivad vabalt kujunevad 
elektrihinnad. Läti ja Leedu elektriturud on avatud osaliselt. Läti elektriturg oli 2014. aasta I kvartalis avatud 
hinnanguliselt 70% ulatuses tarbimismahust. Läti elektrituru avamine, mis oli eelnevalt planeeritud 1. aprillile 2014. 
aastal, lükati 2014. aasta I kvartalis Läti valitsuse poolt edasi 1. jaanuarini 2015. aastal. 

Alates 2013. aastast ostavad Leedus avatud turult elektrit kõik ettevõtted. Kodutarbijatel avatud turult ostmise 
kohustust ei ole. Kodutarbijatel on Leedus võimalik avatud turu hinnast odavamat reguleeritud hinnaga elektrit osta 
vähemalt kuni 2014. aasta lõpuni. 2014. aasta I kvartalis oli Leedu elektriturg avatud hinnanguliselt 66% ulatuses 
tarbimismahust. 
  

                                                           
2
 ELE kauplemispiirkond rajati Eesti-Läti piirile 2012. aasta juunis seoses ülekandevõimsuste piirangutega piiril 

3
 Alates 2014. aasta 6. jaanuarist on neto ülekandevõimsus Eesti-Läti suunal 925MW 

4
 Võrreldes Eesti Energia eelmiste vahe- ja aastaaruannetega, on edaspidi CDS arvutustes vaadeldud kütusekulusid kaevanduste täisomahinda 

arvestades 
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Majandustulemused 

Kontserni müügitulud ja EBITDA 

2014. majandusaasta I kvartali müügitulud olid 226,4 mln eurot (võrreldes eelmise aasta I kvartaliga -18,7%, -52,1 
mln eurot), kulumieelne ärikasum (EBITDA) 83,4 mln eurot (+14,1%, +10,3 mln eurot), ärikasum 51,8 mln eurot 
(+17,1%, +7,6 mln eurot) ja puhaskasum 51,0 mln eurot (+106,4%, +26,3 mln eurot). Kõikide põhitoodete 
müügitulud võrreldes eelmise aasta sama perioodiga langesid. 

 

Kontserni 2014. aasta I kvartali EBITDA-ks kujunes 83,4 mln eurot (+14,1%, +10,3 mln eurot). Kontserni EBITDA-t 
kasvatas enim (+32,9%, +11,0 mln eurot) elektrienergia müük, EBITDA kasvu vähendasid vedelkütuste (-22,0%,  
-2,9 mln eurot) ja võrguteenuse (-1,9%, -0,4 mln eurot) müük. Teiste toodete müük suurendas kontserni EBITDA-t 
võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 2,6 mln euro võrra (+57,7%). 
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Elektrienergia 

Elektrienergia müügitulud ulatusid 114,7 mln euroni (-27,0%, -42,5 mln eurot). Eesti Energia müüs 2014. aasta I 
kvartalis  2 226  GWh elektrienergiat (-35,5%, -1 225 GWh). Elektri jaemüük moodustas sellest 1 669 GWh  
(-13,2%, -253 GWh) ja elektri hulgimüük 557 GWh (-63,6%, -972 GWh). Keskmiseks elektri müügihinnaks (koos 
finantstuludega) kujunes 49,8 €/MWh (+4,5 €/MWh, +9,9%). 

 

Elektri jaemüügi mahtude vähenemine tuleneb 2014. aasta alguses toimunud muutustest Eesti suurklientide 
segmendis ning I kvartalis esinenud tavapärasest soojematest ilmadest. Jaanuari alguses vahetasid oma 
elektrimüüjat mõned olulise elektritarbimisega ettevõtted, kelle aastane tarbimismaht moodustab olulise osa kogu 
Eesti elektritarbimisest. Väiksem elektri hulgimüük tuleneb peamiselt madalamast elektri turuhinnast, tuues kaasa 
ka väiksema elektritootmise, ning piiriülese elektrikaubanduse kajastamise muutusest raamatupidamises

5
. 

Eesti Energia on endiselt suurima klientide arvuga elektrimüüja Eestis. Klientide tarbitud elektrienergia mahtude 
järgi oli Eesti Energia turuosa 2014. aasta I kvartalis Eestis 60%

6
 (-11pp võrreldes eelmise aastaga). Turuosa 

langus on peamiselt seotud suurte klientide liikumisega. 

2014. aasta I kvartalis lõppes Eesti Energial esimene edukas elektrilepingute pikenemisperiood, 97% endistest 
klientidest otsustas jääda jätkuvalt Eesti Energia klientideks. Eesti Energia lepinguliste klientide arv kasvas eelmise 
aasta I kvartaliga võrreldes 12 tuhande kliendi võrra tasemele 362 tuhat klienti. Lisaks lepingulistele klientidele 
müüs Eesti Energia elektrit üldteenusena Elektrilevi klientidele, üldteenuse klientide arv vähenes eelmise aasta 
sama perioodiga võrreldes 36 tuhande kliendi võrra tasemele 93 tuhat klienti. 

Lätis ja Leedus tegutseb Eesti Energia Enefit kaubamärgi all. Tulenevalt 2013. aasta juunist kehtestatud 
ülekandevõimsuste jagamise põhimõtetest Eesti-Läti piiril ei olnud võimalik hinnaerinevusi Eesti ning Läti ja Leedu 
vahel 2013. aastal ette fikseerida. 2014. aastal avanes piiratud mahus riskimaandamise võimalus, mis võimaldab 
fikseerida hinnaerinevusi üheks kuuks ette. 2014. aasta I kvartalis esinesid endiselt hinnaerinevused Eesti ning Läti 
ja Leedu elektribörside vahel. Kuna Eesti Energial Lätis ja Leedus olulises mahus elektritootmine puudub, siis tuleb 
fikseeritud hinnaga müügilepingute täitmiseks osta elektrit börsilt Läti hinnapiirkonnas tihti kallimalt kui kontserni 
elektrijaamade saavutatud müügihind Eesti hinnapiirkonnas. Hinnaerinevuste tulemusena on Eesti Energia saanud  
2014. aasta I kvartalis Eesti-Läti piirkondade hinnavahe tõttu kulu 2,5 mln eurot. Sel põhjusel lõpetati 2013. aasta 
septembris Lätis ja Leedus uute fikseeritud hinnaga lepingute müük. 2014. aasta I kvartalis suutsime Lätis edukalt 
müüa börsihinnaga indekseeritud elektritooteid ning sellega murda turul varasemalt levinud praktika, mille kohaselt 
osteti vaid fikseeritud hinnaga tooteid. 

Fikseeritud hinnaga lepingute müügi lõpetamine kajastub ka Läti ja Leedu klientide arvus. I kvartali lõpuks oli Eesti 
Energial Lätis ja Leedus 2 292 klienti (+22 klienti võrreldes eelmise aasta sama perioodiga). 
  

                                                           
5
 Läti Nord Pool Spot piirkonna avamise järel 2013. aasta juunis hakkas kontsern saldeerima Läti ja Leedu Nord Pool Spot regioonides ostetud 

elektrienergia koguseid samal tunnil Eesti piirkonnas toimunud elektrienergia müükidega. Kui ostude ja müükide saldeerimist kõikides Balti 
riikides oleks hakatud rakendama 2013. aasta algusest, oleksid kontserni elektrienergia müük ja elektrienergia ost olnud 2013. aasta I kvartalis 
mõlemad 524 GWh võrra väiksemad 
6
 Eesti Energia turuosa süsteemihalduri Elering andmetel müüdud elektri koguste järgi (koos üldteenuse korras ja võrgukadudeks tarbitud 

elektriga) 
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2014. aasta I kvartalis tootsime kokku 2 369 GWh elektrienergiat 
7
(-22,9%, -705 GWh). Põlevkivist toodetud elektri 

mahu vähenemise on põhjustanud võrreldes eelmise aastaga madalamad elektri turuhinnad. Taastuvatest 
allikatest tootsime I kvartalis 72,6 GWh (+17,9%, +11,0 GWh) elektrienergiat. Taastuvenergia ja tõhusa 
koostootmise toetust saime kokku 3,9 mln eurot (+347%, +3,1 mln eurot). Taastuvatest allikatest toodeti enim 
elektrienergiat tuuleparkides 59,0 GWh (+34,5%, +15,2 GWh). 

2014. aasta I kvartali EBITDA elektrimüügist oli 44,2 
mln eurot (+32,9%, +11,0 mln eurot). Hinna mõju 
elektrimüügi kasumlikkusele oli positiivne (+4,1 mln 
eurot), mis tulenes suurenenud toetustest ja langenud 
CO2 kuludest (seoses tasuta heitmekvootidega). 
Piiriületuse kulud mõjutasid kasumlikkust negatiivselt,  
-2,5 mln euro võrra. 

Suurimat negatiivset mõju elektrimüügi EBITDA-le  
(-16,2 mln eurot) avaldas koguse muutus, elektri 
müügikogus vähenes 2014. aasta I kvartalis 35,5%. 

Püsikulud langesid 5,0 mln eurot tulenevalt peamiselt 
langenud põlevkivikasutusest elektri tootmisel. 
Tuletistehingute mõju elektri kasumlikkusele oli 
positiivne, suurendades elektrimüügi EBITDA-t 12,5 
mln eurot. 

Muud mõjud (+5,5 mln eurot) olid seotud 2013. aastal 
tehtud Läti ja Leedu elektrienergia portfelli eraldise vähendamisega (+6,4 mln eurot) ning tuletistehingute 
ümberhindlusega. 
  

                                                           
7
 Elektrienergia netotoodang 
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Võrguteenused 

Võrguteenuse müügitulud ulatusid 67,9 mln euroni (-2,9%, -2,0 mln eurot). 2014. aasta I kvartali võrguteenuse 
müügimaht oli 1 784 GWh (-4,5%, -84,4 GWh), mis on oluliselt väiksem kui 2013. aasta I kvartalis. Võrguteenuse 
müügimahu kahanemine tuleneb soojemast välistemperatuurist. Võrgukaod olid I kvartalis 127,0 GWh (+5,4 GWh, 
+4,5%) ehk 6,4% (+0,5 pp võrreldes eelmise aasta sama perioodiga). 

Keskmine võrguteenuse hind oli 2014. aasta I kvartalis 38,1 €/MWh (+1,7%, +0,6 €/MWh). Võrguteenuse 
müügihinda mõjutavad regulaarsed hinnakorrektsioonid ning võrguteenuse tarbimise struktuur. Alates 2013. aasta 
esimesest augustist toimus hinnakorrektsioon, kuna vähenes Konkurentsiameti poolt võrguettevõtjatele lubatud 
tootluse määr. Uueks kehtestatud lubatud tootluse piiriks sai 6,76%. 

 

Võrreldes eelmise aastaga on kliendikatkestuste näitajad mõnevõrra kasvanud. Plaaniväliste kliendikatkestuste 
keskmine kestus oli 20 minutit (2013. aasta I kvartalis 17 minutit), samas kui plaaniliste kliendikatkestuste 
keskmine kestus oli 19 minutit (2013. aasta I kvartalis 18 minutit). Märtsikuu rikete arv oli tavapärasest suurem, 
kokku leidis I kvartalil aset 3 650 riket (2013. aasta I kvartalis 2 733 riket). 

2014. aasta I kvartali EBITDA võrguteenuse 
müügist oli 21,8 mln eurot (-1,9%, -0,4 mln eurot). 
Positiivset mõju avaldas võrguteenuse EBITDA-le 
marginaali kasv (+2,0 mln eurot). Võrguteenuse 
kasumlikkust vähendas koguste langus (-1,5 mln eurot) 
ja kasvanud püsikulud (+0,9 mln eurot). 

Võrguteenuse marginaal kasvas võrreldes eelmise 
aasta sama perioodiga võrreldes kõrgema 
võrguteenuse müügihinna ning madalamate kao 
ostukulude tõttu. Kuigi võrguteenuse kaod koguseliselt 
suurenesid, olid elektri börsihinnad, millega kaoelektrit 
ostetakse, võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 
madalamad. Võrguteenuse püsikulud on kasvanud 
remondikulude tõttu tulenevalt 2013. aasta lõpu 
tormide likvideerimise järeltegevustest. 
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Vedelkütused 

Vedelkütuste müügitulud ulatusid 13,4 mln euroni (-41,9%, -9,6 mln eurot). Eesti Energia müüs 2014. aasta I 
kvartalis 34,6 tuhat tonni vedelkütuseid (-31,7%, -16,0 tuhat tonni). 

 

Vedelkütuste keskmine kontserniväline müügihind oli 2014. aasta I kvartalis 386,0 €/tonn (-15,0%, -68,1 €/tonn). 
Vedelkütuste keskmine müügihind langes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga rohkem kui võrdlustoote, raske 
kütteõli, maailmaturuhind. 

Müügitulude ja müügimahu langus on seotud õlitoodangu tehniliste parameetrite ajutise halvenemisega Eesti 
Energia vanas õlitehases. Välja on töötatud erinevad meetmed toodangukvaliteedi parandamiseks, millest osa on 
juba ellu viidud 2014. aasta I kvartalis jätkusid Eesti Energia uues, Enefit280 õlitehases käivitused, tehase 
järjestikune katkematu tööaeg on kasvanud. 

Kontserni vedelkütuste müügihind on kaitstud vedelkütuste maailmaturu hinnalanguste vastu 
riskimaandamistehingutega. Riskimaandamistehingute mõju vedelkütuste müügile oli 2014. aasta I kvartalis -1,0 
mln eurot (-0,7 mln eurot võrreldes eelmise aasta sama perioodiga) ehk -28,5 €/tonn. Tuletistehingute mõju 
arvestamata oli vedelkütuste keskmine müügihind 414,5 €/tonn (-9,8%, -45,2 €/tonn võrreldes eelmise aasta sama 
perioodiga). 

2014. aasta I kvartali EBITDA vedelkütuste müügist 
oli 10,2 mln eurot (-22,0%, -2,9 mln eurot). Negatiivset 
hinna mõju kasumlikkusele vähendasid osaliselt 
madalamad muutuvkulud seoses CO2 ja muude 
kuludega. Hinna mõju kasumlikkusele kokku oli -1,0 
mln eurot. 

Oluliselt vähendas põlevkiviõli kasumlikkust koguse 
mõju, müügimahu vähenemise mõju kasumlikkusele oli 
-6,1 mln eurot. Väiksemad püsikulud avaldasid 
põlevkiviõli kasumlikkusele positiivset mõju (+2,6 mln 
eurot). 

Tuletistehingute mõju põlevkiviõli kasumlikkusele oli 
negatiivne (-0,7 mln eurot), kuid muu positiivne mõju 
kasumlikkusele (+2,6 mln eurot) oli tingitud peamiselt 
tuletisinstrumentide ümberhindlusest. 
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Muud tooted ja teenused 

Eesti Energia müügitulud muude toodete müügist 
ulatusid 2014. aasta I kvartalis 30,4 mln euroni (+7,0%, 
+2,0 mln eurot). Muude tulude kasvu mõjutasid 
positiivselt soojuse müügimahu kasv (+0,8 mln eurot). 
Tehnoloogiatööstuse ja muude müügitulude kasv oli 
1,2 mln eurot peamiselt seoses vanametalli ja muude 
toodete müügiga (+1,8 mln eurot). 

Muude toodete EBITDA oli 2014. aasta I kvartalis 7,2 
mln eurot (+57,7%, +2,6 mln eurot). Muude toodete 
EBITDA-t mõjutasid positiivselt kasvanud soojuse ja 
põlevkivi müük (mõjud EBITDA-le vastavalt +5,7 ja 
+2,0 mln eurot). Soojuse EBITDA-t kasvatas madalama 
kuluga kütuste kasutamine soojuse tootmisel. 
Vähenenud on põlevkivist soojuse tootmine (Narva 
Elektrijaamade Balti elektrijaamas) ning kasvanud 
jäätmetest soojuse tootmine Iru elektrijaamas. Muude 
toodete EBITDA-t vähendas enim 2013. aasta alguses 
toimunud põhivara müügi mõju. 
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Rahavood 

2014. aasta I kvartali äritegevuse rahavood ulatusid 56,2 mln euroni. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga  
vähenesid Eesti Energia kontserni äritegevuse rahavood 17,8% (-12,2 mln eurot). 

Äritegevuse rahavoogu vähendas võrreldes eelmise aasta sama perioodiga enim CO2 kvootide varasema 
väljaostuga seotud mõju (-21,5 mln eurot). Lisaks vähendasid äritegevuse rahavoogu väiksemad põlevkivi ja 
põlevkiviõli laovarud (-14,8 mln eurot). Äritegevuse rahavoogu toetas võrreldes eelmise aasta sama perioodiga  
peamiselt  kasvanud EBITDA (+10,3 mln eurot) ning vähenenud nõuded ostjate vastu (+12,3 mln eurot). 

 

Võrreldes kontserni kulumieelse ärikasumiga (83,4 mln eurot) vähendas äritegevuse rahavoogu enim CO2 kvootide 
varasem väljaost (mõju -25,1 mln eurot). Lisaks sellele vähendasid äritegevuse rahavoogu põlevkivi ja põlevkiviõli 
laoseisu suurenemine (-8,5 mln eurot) ning ettevõtte tulumaksukohustuse tasumine 2014. aasta I kvartalis (-5,5 
mln eurot) seoses dividendide väljamaksmisega omanikule 2013. aasta detsembris. Äritegevuse rahavoogu 
suurendas nõuete vähenemine (mõju +12,7 mln eurot). 
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Investeeringud 

Kontsern investeeris 2014. aasta I kvartalis 73,8 mln 
eurot (-0,4%, -0,3 mln eurot). I kvartalis olid peamised 
investeerimisobjektid jätkuvalt uus 300 MW elektrijaam 
Auveres ja investeeringud võrguteenuse kvaliteedi 
parandamiseks. 

Auvere elektrijaama ehitus ning välisprojektide 
eelarendused jätkuvad ka käesoleval aastal. Jätkusid 
uue Enefit280 õlitehase käivitustööd ning alustati 
lämmastikufiltrite paigaldamise projekti II etapiga Narva 
elektrijaamas. 

 

 

 

 

 

 

300 MW keevkihttehnoloogial (CFB) põhineva elektrijaama ehitus 

Eesti Energia alustas 2011. aasta suvel uue nüüdisaegsel keevkihttehnoloogial (CFB) töötava elektrijaama rajamist 
Auverre. Uus elektrijaam, mis peaks valmima 2016. aastal, võimaldab lisaks põlevkivile kasutada kuni 50% 
ulatuses biokütuseid ning aitab viia jaama heitmed tänapäevase gaasijaama tasemele. Auvere elektrijaama 
maksimaalne aastane netotoodang on 2 192 GWh. Auvere elektrijaama ehituse finantseerimiseks andis Euroopa 
Komisjon Eestile loa eraldada Eesti Energiale aastateks 2013–2020 kokku 18 miljonit tonni tasuta CO2 kvooti, 
sellest 5 mln tonni heitmekvoote sai Eesti Energia kätte 2014. aasta aprillis. 

2014. aasta alguses jätkati elektrijaama seadmete montaaži ja paigaldustöid töömaal. Lõpetati katla küttepindade 
keevitustööd ja alustati ettevalmistustöödega survetestide läbiviimiseks. Paigaldati kütuse etteande konveierid ning 
paralleelselt jätkusid ehitustööd katlahoones, turbiinihoones, jahutusvee pumbajaamas, tuhapumplas, 
administratiivhoones, vee ettevalmistushoones ja teistes väiksemates hoonetes. Teostati jahutusvee pumbajaama 
ühendustööd jahutusvee kanaliga. 

Lämmastikheitmete vähendamine Narva elektrijaamade Eesti elektrijaamas 

Jaanuaris 2011 jõustunud tööstusheitmete direktiiv sätestab, et alates 2016. aastast ei tohi suurte 
põletusseadmete lämmastikoksiidide (NOx) kontsentratsioon välisõhku heidetavates suitsugaasides ületada 200 
mg/Nm3. Lämmastikuheitmete vähendamise seadmete paigaldamiseks Eesti elektrijaamas sõlmiti leping 
ettevõttega Fortum Power and Heat Oy 2012. aasta juulis. 

2013. aastal juurutati edukalt lämmastikuheitmete vähendamise tehnoloogia kus pilootprojekti raames paigaldati 
Eesti elektrijaama ühele katlale lämmastikupüüdmisseadmed, mis võimaldasid vähendada lämmastikoksiidide 
heitmeid kuni kaks korda. 
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2014. aasta märtsikuus anti heakskiit projekti teisele etapile mille käigus saavad filtritega varustatud veel nelja 
energiaploki 7 katelt. Kokku vähenevad lämmastikuheitmed kateldes, mille netotootmisvõimsus on täna 672 MW. 
Lämmastikufiltrite paigaldamisega kavatsetakse lõpule jõuda aastaks 2016. Projekti kogumaksumus on 28 miljonit 
eurot.  

Võrguteenuse kvaliteedi parandamine 

Võrguteenuse kvaliteedi parandamiseks investeerisime 2014. aasta I kvartalis 21 mln eurot. Kokku ehitasime 82 
alajaama ja 233 kilomeetrit maa- ja õhukaabelliini. 

Aastatel 2013-2016 paigaldab Elektrilevi kõigile tarbimiskohtadele üle Eesti kaugloetavad arvestid. I kvartalis 
paigaldasime klientidele 52 tuhat kaugloetavat arvestit ja kauglugemisele viisime üle 21 tuhat arvestit. 2014. aasta 
märtsi lõpuks oli kauglugemise projekti raames paigaldatud 214 tuhat uut tunnipõhist arvestit. Kogu Elektrilevile 
kuuluvatest arvestitest oli 2014. aasta I kvartali lõpuks kaugloetavaid arvesteid paigaldatud või arvesteid 
kauglugemisele üle viidud 55% kogu elektriarvestite mahust. 

Jordaania elektri- ja õlitootmise 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. Jordaania 
esimese põlevkivielektrijaama netovõimsuseks on planeeritud 470 MW ning selle valmimine on kavandatud 2017. 
aastasse. 

Elektriprojekti raames alustati 2014. aasta I kvartalis läbirääkimisi Jordaania valitsusega, et jõuda kokkuleppele 
2013. aasta lõpus esitatud projektilepingute paketis, sh elektri ostu-müügilepingu tingimustes. Alustati kaevanduse 
planeerimist ning täiendavate hüdroloogiliste uuringute ettevalmistamist. 

Õliprojekti eelarendus kestab eeldatavalt 2016. aastani. Eelarenduse jooksul arendab Eesti Energia osa Attarat Um 
Ghudrani nimelisest maardlast

8
. 2014. aasta I kvartalis alustati testprogrammi kavandamist õlisaagise 

suurendamise võimaluste uurimiseks. 

Ameerika õlitootmise eelarendus 

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

9
. Utah’s tegutseme Enefit American Oil (EAO) nime all. 

Plaanime meile kuuluvate põlevkivivarude baasil välja arendada põlevkivist vedelkütuseid tootva tööstuse 
võimsusega 50 000 barrelit põlevkiviõli päevas. 

2014. aasta I kvartalis jätkus keskkonnamõjude raporti ettevalmistus koostöös Utah maakorralduse ametiga (BLM). 
Sõlmiti vajalikud lepingud sotsiaalmajanduslike mõjude raporti lähteandmete kogumiseks ning mõjude hindamise 
raporti koostamiseks. Lähteandmete kogumine on lõppenud ning mõjude hindamine viiakse läbi aasta teises 
kvartalis. 
  

                                                           
8
 Uuringuplokk sisaldab hinnanguliselt 3,5 miljardit tonni põlevkivi, millest 0,9 miljardit tonni on kinnitatud kõrge usaldusväärsusega varu 

elektriprojekti elluviimiseks 
9
 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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Finantseerimine 

2014. aasta jaanuaris langetas reitinguagentuur Moody’s Eesti Energia krediidireitingut ühe astme võrra tasemelt 
Baa1 tasemele Baa2 ning andis reitingule varasema negatiivse asemel stabiilse väljavaate. Eesti Energia 
krediidireitingud olid 31. märts 2014 seisuga seega BBB+ (Standard & Poor’s) ja Baa2 (Moody’s), mõlemad 
stabiilse väljavaatega. Eesti Energia krediidireitingud on investeerimisjärgu tasemel, mis võimaldab kaasata laenu- 
ja kapitaliturgudelt võõrkapitali. 

Eesti Energia võlakohustuste maht ulatus 31. märts 2014 seisuga nominaalväärtuses 937,8 mln euroni (+99,3 mln 
eurot võrreldes 31. detsembri 2013 seisuga). Korrigeeritud soetusmaksumuses oli võlakohustuste maht 935,9 mln 
eurot (+108,1 mln eurot võrreldes 31. detsembri 2013 seisuga). Kontserni pikaajaliste võlakohustuste hulka 
kuulusid aruandeperioodi lõpu seisuga järgnevad. 

 Londoni börsil noteeritud eurovõlakirjad mahus 700 mln eurot (lunastamistähtaegadega 2018. ja 2020. 
aastal). 

 Euroopa Investeerimispangalt saadud laenud mahus 237,8 mln eurot. 

Jaanuaris 2014. aastal viis Eesti Energia läbi 2018. aasta lunastamistähtajaga eurovõlakirja lisaemissiooni 
nominaalmahus 100 mln eurot. Emiteeritud võlakirjade tootluseks kujunes 2,181%. Koos 2012. aasta aprillis 
müüdud võlakirjadega on 2. oktoobril 2018 lunastatava võlakirjaemissiooni kogumaht 400 miljonit eurot. 

Kontserni likviidsete varade saldo oli 31. märtsi 2014 seisuga 175 mln eurot (sh üle 3-kuulised deposiidid ja 
likviidsed finantsvarad). Lisaks oli kontsernil 31. märtsi 2014 seisuga väljavõtmata laenusid mahus 250 mln eurot, 
sealhulgas järgnevad. 

 Kolme regionaalse pangaga (SEB, Pohjola ja Nordea) sõlmitud kahepoolsed likviidsuslaenulimiidid 
kokku summas 150 mln eurot, tähtajaga 2018. aasta september. 

 Euroopa Investeerimispangaga sõlmitud pikaajaline laen summas 100 mln eurot. 

Kontserni võlakohustuste kaalutud keskmine intressimäär oli 31. märtsi 2014 seisuga 3,91% (31. detsembri 2013 
seisuga 3,86%). Fikseeritud intressimääraga võlakohustused moodustasid 31. märtsi 2014 seisuga 94% kõigist 
võlakohustustest. Kõik võlakohustused on nomineeritud euros. 

Eesti Energia omakapitali maht oli 31. märtsi 2014 seisuga 1 611 mln eurot. Eesti Energia aktsiate 100% omanik 
on Eesti Vabariik. 

Kontserni netovõlg
10

 oli 31. märtsi 2014 seisuga 761 mln eurot (+17 mln eurot võrreldes 31. detsembri 2013 
seisuga). Kulumieelse ärikasumi ja netovõla suhe oli 31. märtsi 2014 seisuga tasemel 2,4 (2,4 31. detsembris 
2013). Eesti Energia on laenulepingutega võtnud kohustuse mitte ületada teatud finantssuhtarvude piirmääri. 31. 
märtsi 2014 seisuga olid kontserni finantsnäitajad nende piirmääradega kooskõlas. 
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 Netovõlg – võlakohustused (amortiseeritult) miinus raha ja raha ekvivalendid (sh deposiidid tähtajaga üle 3 kuu), fondiosakud ja 
intressivõlakirjad 
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2014. aasta väljavaade 

Kontserni 2014. aasta I kvartali müügitulud kujunesid 19% madalamaks kui eelmise aasta samal perioodil, EBITDA 
kujunes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 14% kõrgemaks ning investeeringud jäid samale tasemele  
(-0,4% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga). 

 

Võrreldes varasema väljavaatega eeldame, et kontserni 2014. aasta müügitulud võrreldes 2013. aastaga langevad, 
sest madalad elektrihinnad hulgimüügiturul toovad kaasa väiksema elektri tootmise ja müügi tervel ülejäänud 
aastal. 

Väljavaade ei ole muutunud EBITDA ja investeeringute osas. Eeldame 2014. aastal dividendide väljamakset 
omanikule mahus 113,6 mln eurot, millega kaasneb lisaks tulumaksuna riigile 30 mln eurot. 

Kontsern on müünud 2014. aasta järelejäänud perioodi ette 6,8 TWh elektrienergiat keskmise hinnaga 43,1 €/MWh 
ja 130 tuhat tonni vedelkütuseid keskmise hinnaga 468 €/tonn. 2015. aasta perioodi on ette müüdud 5,7 TWh 
elektrienergiat keskmise hinnaga 39,6 €/MWh ning 192 tuhat tonni vedelkütuseid keskmise hinnaga 446 €/tonn.  

Kontserni CO2 positsioon (arvestatud ka investeerimistoetusega seoses laekuvad tasuta kvoodid riigilt ja eelmiste 
perioodide jääk) 2014. aastal oli mahuga 27,5 mln tonni keskmise hinnaga 4,9 €/tonn. 2015. aasta CO2 positsioon 
on mahuga 6,7 mln tonni keskmise hinnaga 1,9 €/tonn. 
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Konsolideeritud kasumi- ja koondkasumiaruanne 

 

  

miljonites eurodes

Lisa

2014 2013 2013/14 2012/13

Müügitulu 226,4 278,6 914,2 880,0 3

Muud äritulud 3,8 10,5 1,7 41,2

Sihtfinantseerimine - - 0,4 0,5

Valmis- ja lõpetamata toodangu

varude jääkide muutus 6,6 -8,8 4,0 -5,0

Kaubad, toore, materjal ja teenused -102,2 -142,3 -379,5 -417,1

Tööjõukulud -34,3 -35,0 -147,6 -150,6

Põhivara kulum ja amortisatsioon -31,6 -28,9 -121,6 -118,0

Põhivara väärtuse langus - - -16,1 -63,3

Muud tegevuskulud -16,9 -29,9 -72,5 -79,9

ÄRIKASUM 51,8 44,2 183,0 87,8

Finantstulud 0,9 0,7 3,5 3,5

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

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

Kasum kapitaliosaluse meetodil

investeeringutelt sidusettevõtjatesse - - -0,8 -0,2

KASUM ENNE TULUMAKSUSTAMIST 51,0 44,0 180,4 82,6 3

TULUMAKSUKULU - -19,3 5,4 -37,1

ARUANDEAASTA KASUM 51,0 24,7 185,8 45,5

sh emaettevõtja omaniku osa kasumist 50,9 24,4 186,0 45,6

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

Tava puhaskasum aktsia kohta (eurodes) 0,08 0,04 0,30 0,07 8

Lahustunud puhaskasum aktsia kohta (eurodes) 0,08 0,04 0,30 0,07 8

KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE

miljonites eurodes

2014 2013 2013/14 2012/13

ARUANDEAASTA KASUM 51,0 24,7 185,8 45,5

Muu koondkasum

Kirjed, mida võib edaspidi ümber klassifitseerida kasumiaruandesse:

Riskimaandamisinstrumentide ümberhindlus 10,6 -9,6 55,7 10,6

Välismaiste tütarettevõtjate ümberarvestusel 

tekkinud valuutakursivahed 0,2 1,1 -2,5 1,0

Majandusaasta muu koondkasum 10,8 -8,5 53,2 11,6

MAJANDUSAASTA KOONDKASUM KOKKU 61,8 16,2 239,0 57,1

sh emaettevõtja omaniku osa kasumist 61,7 15,9 239,2 57,2

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

1. aprill - 31. märts

12 kuud

3 kuud

1. jaanuar - 31. märts

3 kuud

1. jaanuar - 31. märts

12 kuud

1. aprill - 31. märts
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Konsolideeritud finantsseisundi aruanne 
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Konsolideeritud rahavoogude aruanne 

 

  

miljonites eurodes

Lisa

2014 2013 2013/14 2012/13

Rahavood äritegevusest

Äritegevusest saadud raha 62,1 68,5 279,5 236,6 10

Makstud intressid ja laenukulud -0,4 -0,3 -31,9 -26,1

Saadud intressid - 0,3 0,4 1,3

Makstud tulumaks -5,5 -0,1 -15,6 -17,2

Kokku rahavood äritegevusest 56,2 68,4 232,4 194,6

Rahavood investeerimisest

Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel -88,7 -86,5 -389,6 -440,5

Laekunud liitumis- ja muud teenustasud 3,4 3,3 13,9 14,6

Laekunud materiaalse põhivara müügist 0,1 12,5 1,1 16,7

Laekunud põhivara sihtfinantseerimine - - 4,4 1,5

Üle 3-kuuliste deposiitide netomuutus -116,0 57,0 -104,0 -33,0

Piiratud kasutusega raha netomuutus 7,6 14,6 2,4 -

Tasutud lühiajaliste finantsvarade soetamisel - -4,6 -3,0 -24,4

Antud laenud -1,0 -1,6 -3,2 -4,2 12

Pikaajalistelt finantsinvesteeringutelt laekunud dividendid 3,9 - 5,4 1,4

Tasutud tütarettevõtjate soetamisel (miinus omandatud raha ja raha ekvivalendid) - - -0,2 -

Laekunud lühiajaliste finantsvarade müügist ja lunastamisest - 5,8 0,7 33,1

Kokku rahavood investeerimisest -190,7 0,5 -472,1 -434,8

Rahavood finantseerimisest

Saadud pikaajalised pangalaenud - 0,4 95,8 1,7

Emiteeritud võlakirjad 110,3 - 110,3 297,0

Tagasi makstud pangalaenud -0,7 -0,7 -1,4 -26,4

Tagasi makstud muud laenud - - -0,8 -

Sissemakse aktsiakapitali - - - 150,0

Makstud dividendid - - -55,2 -65,2

Kokku rahavood finantseerimisest 109,6 -0,3 148,7 357,1

Puhas rahavoog -24,9 68,6 -91,0 116,9

Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi algul 62,6 60,1 128,7 11,8

Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi lõpul 37,7 128,7 37,7 128,7

Kokku raha ja raha ekvivalentide muutus -24,9 68,6 -91,0 116,9

3 kuud

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

12 kuud



Vahearuanne 1. jaanuar – 31. märts 2014 | 24 

Konsolideeritud omakapitali muutuste aruanne 
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Vahearuande lisad 

1 Arvestus- ja aruandluspõhimõtted 
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2 Finantsriskide juhtimine 
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2 Finantsriskide juhtimine, järg 
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3 Segmendiaruandlus 
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3 Segmendiaruandlus, järg 

 

  

Müügitulu

miljonites eurodes

Emaettevõtja juhatusele esitatavates aruannetes on kontserniväliste klientide müügitulu arvestamisel kasutatud 

samu arvestuspõhimõtteid nagu konsolideeritud kasumiaruande koostamisel. 

Kontserni- Kontserni-

välistelt välistelt

klientide klientide 

müügitulu müügitulu

Elekter 114,7 157,2

Võrguteenus 67,9 70,0

Vedelkütused 13,4 23,0

Muud 30,4 28,4

Kokku 226,4 278,6

EBITDA

miljonites eurodes

EBITDA EBITDA

Elekter 44,2 33,3

Võrguteenus 21,8 22,2

Vedelkütused 10,2 13,1

Muud 7,2 4,6

Kokku 83,4 73,1

Põhivara kulum ja amortisatsioon -31,6 -28,9

Neto finantstulud (-kulud) -0,8 -0,2

Kasum enne tulumaksustamist 51,0 44,0

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

2014 2013

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

2014 2013
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4 Ärikasumi sesoonsus 

 

5 Materiaalne põhivara 
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6 Tuletisinstrumendid 

 

7 Aktsiakapital 

 

8 Tava ja lahustunud puhaskasum aktsia kohta 
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9 Võlakohustuste nominaalväärtus ja korrigeeritud soetusmaksumus 
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10 Äritegevusest saadud raha 

 

11 Tingimuslikud kohustused 
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12 Tehingud seotud osapooltega 
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Kokkuvõte Eesti Energiast 

Eesti Energia on rahvusvaheline energiaettevõte, mis tegutseb Balti- ja Põhjamaade elektriturul. Eesti Energia 
100% aktsiate omanik on Eesti Vabariik. 

Eesti Energia põhiäri on põlevkivi kaevandamine ning sellest elektri, soojuse ja õli tootmine. Elektrimüüjana müüme 
elektrit Baltimaade jaeklientidele ja elektriturule. Eesti Energia kontserni kuuluv Elektrilevi pakub Eesti klientidele 
võrguteenust. Väljaspool Eestit tegutseme Enefiti kaubamärgi all. 

Maailmas on hinnas meie unikaalsed põlevkivi töötlemise teadmised, oskused ja tehnoloogia. Eesti Energia 
valduses Eestis, Jordaanias ja USAs leidub hinnanguliselt kuni 11 miljardit tonni põlevkivi. Oma ligi 7 000 töötajaga 
on Eesti Energia üks Eesti suuremaid tööandjaid. 

 
 

 


