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Juhatuse esimehe pöördumine 

Hea lugeja! 

2016. aasta esimene kvartal oli mõneti vastandlik. 

Tegime enda elektrijaamadega külmal jaanuarikuul 

järjest mitu iseseisvusaja elektritootmise rekordit, 

tipphetkel andsime elektrivõrku tunnis üle 2100 MW 

elektrienergiat. See tõestas ilmekalt, kui vajalikud on 

Eesti Energia juhitavad elektritootmisvõimsused siin 

regioonis ning võimaldas elektrit massiivselt nii 

Soome kui ka Lätti eksportida. Samas veebruaris olid 

elektrihinnad väga madalad, mis oli tingitud 

tavapärasest soojemast õhutemperatuurist.  

Samuti alustas aasta esimeses kvartalis tööd 

NordBalt merekaabel, mis ühendab omavahel Leedu 

ja Rootsi elektrisüsteemi ning integreerib Baltikumi 

senisest veelgi enam Põhjamaade elektrituruga. 

Ühelt poolt jõuab merekaabli kaudu Baltikumi odavat 

Skandinaavia tuuma- ning hüdroenergiat, mis 

ühtlustab elektrihindu Baltikumi siseselt. Teiselt poolt 

annab see meile võimaluse Lätti rohkem elektrit 

müüa, kuna merekaabli kasutuselevõtt vähendab 

kaua ülekoormatud elektriliinide koormust Eesti ja 

Läti piiril. Eesti ja Läti vaheliste ühenduste olemasolu 

ja piisav ülekandevõimsus on elektriekspordi 

võimalust silmas pidades äärmiselt oluline. 

Loodetavasti lisandub 2020. aastaks täiendavaid 

ülekandevõimsusi Eesti ja Läti vahele. Keskmine 

elektrihind Nord Pool’i elektribörsi Eesti 

hinnapiirkonnas oli esimeses kvartalis 31,8 €/MWh 

eest, mis on 2% väiksem möödunud aasta sama 

perioodiga võrreldes.  

Nafta maailmaturuhind, millest sõltub meie 

põlevkiviõli müügihind, langes käesoleva aasta 

alguses seoses turul valitseva ülepakkumisega 

viimase 12 aasta madalaimale tasemele – Brenti 

toornafta barrel maksis 23,7 eurot. Lisaks 

naftatööstusele pani see keerulisse seisu ka Eesti 

põlevkivitööstuse. Valitsus otsustas märtsis 

olukorrale reageerida ja langetada põlevkivi ressursi- 

ja keskkonnatasusid, et säilitada põlevkivitööstuse 

poolt loodavat tulu Eesti riigi jaoks. Kui nimetatud 

maksumuudatus käesoleva aasta juulist jõustub, siis 

muudab see Eesti Energia toodangu omahinna 

madalamaks. See aitab meil raske aja üle elada ja 

säilitada töökohti ning tootmisvõimekusi 

edaspidiseks, kuni turuhinnad taastuvad. Nafta hind 

kerkis mõnevõrra märtsis, kuid kvartali keskmine hind 

30,5 eurot on siiski ligi 37% madalam kui aasta tagasi 

samal perioodil ning kordades madalam võrreldes 

hinnatasemega enne 2014. aasta lõppu. 

Keerulisele tegevuskeskkonnale vaatamata on Eesti 

Energia kasumlik ettevõte. Kontserni müügitulud olid 

2016. aasta esimeses kvartalis 197 miljonit eurot, 

vähenedes aastavõrdluses 10%. Kulumieelne 

ärikasum (EBITDA) oli 60 mln eurot ja puhaskasum 

19 mln eurot. EBITDA vähenes 2015. aasta esimese 

kvartaliga võrreldes 31% ja puhaskasum 64%. 

Müügitulude langus on põhjustatud elektri ja 

põlevkiviõli madalamast müügitulust, kuna mõlema 

toote puhul on hinnad pikemat aega all püsinud. 

Lisaks tuleneb osa kasumi langusest möödunud 

aasta esimeses kvartalis aset leidnud ühekordse 

iseloomuga tehingutest, millesarnaseid 2016. aasta 

esimeses kvartalis ei tehtud.  

Elektri müügist teenisime esimese kvartaliga 90 

miljonit eurot tulu. Kokku müüsime jae- ja hulgiturule 

2016 GWh elektrit, mida on 8% vähem kui aasta 

eest. Elektritootmise rekorditega alanud aasta 

järgnevatel kuudel oleme jätkanud sarnase 

tootmismudeliga nagu varasemalt – kõrgemate 

hindadega tundidel müüme elektribörsile elektrit 

maksimaalsel hulgal, madalate hindadega tundidel 

koormame Narva elektrijaamad aga alla, et vältida 

kahju tekkimist ettevõtte majandusnäitajatele.  

Hästi on edenenud elektri müük Lätis ja Leedus, kus 

tegutseme Enefit kaubamärgi all. Müüsime esimeses 

kvartalis Lätis ja Leedus kokku 446 GWh 

elektrienergiat, mida on 31% rohkem kui aasta 

varem, samuti kasvas mõlemas riigis ja Baltikumis 

tervikuna meie turuosa. Suuremate kordaminekutena 

võib nimetada Riia linna elektrihanke võitmist Läti 

tütarettevõtte poolt.  
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Põlevkiviõli müüsime esimeses kvartalis 34 tuhat 

tonni, mida on 51% vähem kui aasta varem. 

Müügimahu vähenemine oli tingitud madalatest 

õlihindadest, mistõttu oli mõistlikum põlevkiviõli 

senisest rohkem ladustada. Kokku tootsime 67 tuhat 

tonni põlevkiviõli, see on 21% madalam number 

võrreldes möödunud aastaga. Kasutasime õli madala 

hinnaga perioodi ära, planeerides sellele ajale 

õlitehaste hooldused. Esimeses kvartalis kasvas uue 

õlitehase Enefit280 toodang 38 tuhande tonnini, 

andes esmakordselt üle poole kontserni põlevkiviõli 

toodangust. 

Seoses suuremahulise investeerimisperioodi 

lõppfaasi jõudmisega on kontserni investeeringud 

vähenenud. Suurimad investeeringud tegime 

esimeses kvartalis elektrivõrgu parendustöödesse, et 

tõsta võrguteenuse kvaliteeti. 18 miljoni euro eest 

renoveeriti ja ehitati uusi alajaamu ning elektriliine, 

samuti jätkus kaugloetavate elektriarvestite 

paigaldamine. Esimese kvartali lõpuks on kõigist 

Elektrilevi arvestitest 85% kauglugemise 

võimekusega. Kaugloetavatele arvestitele ülemineku 

projekt lõpeb käesoleva aastaga, mis tähendab, et 

Eestist saab üks nutikama elektrivõrguga riike 

maailmas. Nutikam elektrivõrk võimaldab ühelt poolt 

võrguettevõttel investeeringuid täpselt ja targalt 

suunata, teisalt vabanevad kliendid näiduteatamise 

kohustusest ja saavad enda elektritarbimist juhtida. 

Auvere elektrijaamas jätkusid energiaploki 

vastuvõtukatsetused veebruarini, misjärel täiustati 

tolmufiltreid, et saavutada projekteerimistingimuste 

kohased äärmiselt madalal tasemel 

emissiooninormid. Elektrijaama vastuvõtukatsetused 

jätkuvad teises kvartalis, elektrijaama lõplik 

vastuvõtmine ehitajalt on planeeritud samuti teise 

kvartalisse. 

Olukord energeetikasektoris on viimase paari 

aastaga kardinaalselt muutunud ning viisime läbi 

mitmeid efektiivsust tõstvaid projekte. Möödunud 

aasta jaanuaris alustasime Eesti Energias Industry 

3.5 programmiga, mis vaatab üle kogu kontserni 

põhilised tootmisprotsessid ning kaardistab võimalusi 

selleks, kuidas saavutada suurem efektiivsus läbi 

tööstuse digitaliseerimise. Sellest programmist tuleb 

oluline sisend ka Eesti Energia strateegiasse.   

Lähiaastate väljavaates jäävad elektrihinnad 

heitlikuks, millega toimetulekuks peame valmis 

olema. Kindlasti jätkame õli ja elektri koostootmise 

tehnoloogia edasiarendamisega, sest tegemist on 

kõige efektiivsema põlevkivi töötlemise tehnoloogiaga 

maailmas. Eesti Energia Enefit tehnoloogiaga seotud 

täiendavad investeeringud sõltuvad eelkõige turu 

taastumisest. Oleme üks Baltikumi suurimaid 

taastuvenergia tootjaid ja tahame ka selles 

valdkonnas edasi areneda. 

 

Hando Sutter 

Eesti Energia juhatuse esimees 
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Lühidalt Eesti Energiast 

Eesti Energia on rahvusvaheline energiaettevõte, 

mis tegutseb Balti- ja Põhjamaade ühtsel 

elektriturul. Eesti Energia 100% aktsiate omanik 

on Eesti Vabariik. 

Eesti Energia pakub energialahendusi alates elektri, 

soojuse ja kütuste tootmisest kuni müügi, 

klienditeeninduse ja energiaga seotud lisateenusteni. 

Eesti Energia müüb elektrit Baltimaade jaeklientidele 

ja hulgiturule ning kontserni kuuluv Elektrilevi pakub 

Eesti klientidele võrguteenust. Väljaspool Eestit 

tegutseb kontsern Enefiti kaubamärgi all. 

Oma ligikaudu 5 900 töötajaga on Eesti Energia üks 

Eesti suuremaid tööandjaid. 
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Kontserni tegevus- ja finantsnäitajad 

    
I kv 

2016 
I kv 

2015 
Muutus 

Elektrienergia müük, sh GWh 2 016 2 188 -7,8% 

hulgimüük GWh 243 631 -61,4% 

jaemüük GWh 1 773 1 556 +13,9% 

Võrguteenuse müügimaht GWh 1 941 1 789 +8,5% 

Vedelkütuste kontserniväline müük tuh t 34 70 -51,0% 

Soojusenergia müük GWh 549 460 +19,3% 

Jaotusvõrgu kaod % 4,3 5,3 -1,0pp 

Töötajate keskmine arv in. 5 873 6 545 -10,3% 

          

Müügitulud mln € 197,0 219,8 -10,4% 

Kulumieelne ärikasum (EBITDA) mln € 60,3 87,8 -31,4% 

Ärikasum mln € 25,0 52,8 -52,6% 

Puhaskasum mln € 19,4 54,7 -64,5% 

          

Investeeringud mln € 31,7 52,4 -39,5% 

Äritegevuse rahavood mln € 33,0 162,6 -79,7% 

FFO mln € 57,4 83,3 -31,0% 

Põhivara mln € 2 547,1 2 537,6 +0,4% 

Omakapital mln € 1 589,6 1 661,5 -4,3% 

Netovõlg mln € 792,1 727,7 +8,8% 

          

Netovõlg / EBITDA* korda 3,3 2,3 +44,7% 

FFO* / netovõlg korda 0,27 0,30 -9,3% 

FFO* / intressikulud võlakohustustelt* korda 5,7 5,8 -3,3% 

EBITDA* / intressikulud võlakohustustelt* korda 6,3 8,6 -26,3% 

Finantsvõimendus % 33,3 30,5 +2,8pp 

Investeeritud kapitali tootlus (ROIC)* % 1,2 8,0 -6,7pp 

EBITDA marginaal % 30,6 40,0 -9,4pp 

Ärikasumi marginaal % 12,7 24,0 -11,3pp 

Suhtarvud ja terminid on selgitatud aruande sõnaseletuste osas lk 43 

* jooksva 12 kuu tulemus 
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Tegevuskeskkond

2016. aasta I kvartalis olid energiahinnad madalamad 

kui aasta tagasi. Eesti Energia tegevus on seotud 

Põhjamaade regiooni ja laiemalt kogu maailma 

energiaturgudega. Nafta hind on jätkuvalt madal, 

turul valitseb ülepakkumine ning nõudlus on oodatust 

madalam. Nord Pooli elektrituru madalad hinnad I 

kvartalis olid tingitud tavapärasest soojemast 

õhutemperatuurist ning veebruaris avatud Leedu ja 

Rootsi vahelise elektri ülekandekaabli NordBalt 

kaudu Balti riikidesse jõudnud Rootsi odavast 

energiast. 

Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) hinnangul jätkab 

globaalne majandus kasvamist eelmiste aastate 

trendis, ent muutub üha hapramaks.  IMF prognoosib 

maailma majanduse kasvuks 2016. aastal 3,2% 

(+0,1pp võrreldes 2015. aastaga), arenenud riikides 

1,9% (möödunud aastaga samal tasemel) ja 

arenevates riikides 4,1% (+0,1pp). USA majandus-

kasvu prognoos 2,4% on möödunud aastaga samal 

tasemel, Euroala majandusele oodatakse 2016. 

aastal 1,5% kasvu (-0,1pp). 

Vedelkütuste hinnad 

Brenti toornafta keskmine hind oli 2016. aasta 

I kvartalis 30,5 €/bbl (-36,5%, 17,5 €/bbl võrreldes 

eelmise aasta sama ajaga). 

Keskmine hind 
I kv 

2016 
I kv 

2015 
Muutus 

Brenti toornafta €/bbl 30,5 48,0 -36,5% 

Kütteõli 1% €/t 126,5 250,5 -49,5% 

Kütteõli 1% 
crack spread 

€/bbl -11,9 -9,7 +22,7% 

Euro 
vahetuskurss 

EUR/ 
USD 

1,1041 1,1268 -2,0% 

Rohkem kui aasta langustrendis olnud Brenti 

toornafta hind saavutas 2016. aasta 20. jaanuaril uue 

madalpunkti, 23,7 €/bbl, mis on madalaim hind alates 

2004. aastast. 2016. aasta jaanuaris oli Brenti 

toornafta keskmine hind 28,3 €/bbl, veebruaris ei 

toimunud olulist muutust. Kvartali lõpus Brenti 

toornafta hind mõnevõrra taastus, märtsi keskmiseks 

barrelihinnaks kujunes 34,2 eurot. 

Brenti toornafta hinda viisid jaanuaris allapoole 

tegurid, mis on olnud peamised turu mõjutajad 

viimase aasta jooksul: madal nõudlus arenenud 

tööstusriikides ning suur pakkumine OPEC-i ja teiste 

tootjate poolt. Kuu lõpus tõusis energiatarbimine 

Euroopas ja USA-s valitsenud jaheda ilma tõttu, mille 

mõjul kasvas toornafta hind üle 30 €/bbl. 

Veebruaris teatas OPEC, et koostöös Venemaaga 

alustatakse diplomaatilisi pingutusi ülemaailmse 

naftatootmise piiramiseks. 16. veebruaril teatasid 

Saudi Araabia, Katar, Venezuela ja Venemaa, et 

naftatoodangu maht jäetakse jaanuari tasemele ning 

seda ei suurendata. Uudise mõjul hakkas toornafta 

hind kerkima, kuu lõpetati 33,2 €/bbl tasemel. 

Märtsis kujunes toornafta keskmine barrelihind 

jooksva aasta kõrgeimaks (34,2 eurot), olles 

peamiselt mõjutatud OPEC-i ja tema partnerite 

veebruarikuisest toodangu piiramise teatest. 

Kütteõli (1% väävlisisaldusega) keskmine hind oli I 

kvartalis 126,5 €/t, jäädes 49,5% (-124,0 €/t) 

madalamaks kui aasta tagasi. Sarnaselt nafta 

hinnaga saavutas kütteõli hind I kvartalis viimaste 

aastate madalaima taseme, langedes jaanuaris 

keskmise hinnani 115,5 €/t. Brenti toornafta ja sellest 

toodetud kütteõli hinnavahet iseloomustav crack 

spread oli 2016. aasta I kvartalis 2,2 €/bbl võrra laiem 

kui eelmisel aastal. Jaanuaris ja veebruaris 

hinnavahe kitsenes seoses kütteõli impordi 

vähenemisega Venemaalt, mille tingis külma ilma 

tõttu suurem kohalik nõudlus. Samal ajal suurenesid 

arbitraaživõimalused Aasiasse. Märtsis hinnavahe 

laienes (-13,3 €/bbl), kütteõli hind ei kasvanud samas 

tempos Brenti toornaftaga, olles mõjutatud 

sesoonsetest teguritest: kütteperiood hakkas 

lõppema, nõudlus vähenes, õhukonditsioneeride 

vajadus ning kruiisilaevade kütusekasutus ei olnud 

veel kasvanud. Samuti oli märtsi viimastel nädalatel 
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piiratud arbitraaživõimalus Singapuri tulenevalt 

ohtratest varudest regioonis.  

 

Heitmekvootide hinnad 

2016. aasta detsembris arveldatavate CO2 tuleviku-

tehingute hind oli I kvartalis võrreldes 2015. aastaga 

keskmiselt 21,5% madalam. Kvartali jooksul hind 

langes, liikudes keskmiselt hinnalt 6,9 €/t jaanuaris 

keskmisele hinnale 5,0 €/t märtsis. 

CO2 heitmekvootide hinnad 

Keskmine hind (€/t) 
I kv 

2016 
I kv 

2015 
Muutus 

CO2 2016 detsember 5,6 7,2 -21,5% 

CO2 2017 detsember 5,7 7,3 -22,1% 

Hinnalanguse üheks põhjuseks on üleüldine langus 

nafta- ja energiaturgudel, mille mõjualasse jääb ka 

maagaas. Traditsioonilistest fossiilkütustest väiksema 

CO2 sisaldusega maagaasi hinna alanemine 

suurendab selle kasutamist energiatootmisel, mille 

tulemusel on vähem nõudlust CO2 kvootide järele. 

Süsinikuturgu mõjutas ka Euroopa Liidu riikide tasuta 

kvootide väljastamine veebruaris, mis tõi 

turuosalistele 535 miljoni tonni ulatuses tasuta 

heitmekvoote. Kvoote jagati eesmärgiga aidata 

enamjaolt tööstusfirmadel konkurentsivõimet säilitada 

võrreldes Euroopa Liidust leebemate keskkonna-

reeglitega riikide ettevõtetega. 

 

Elektrihinnad 

Nord Pooli  süsteemihind langes 2016. aasta I 

kvartalis 14,7% (-4,1 €/MWh) võrreldes 2015. aasta I 

kvartaliga. Elektrihinnad langesid nii Põhjamaades 

kui ka Baltikumis hoolimata viimaste aastate 

kõrgeimast elektritarbimisest jaanuaris seoses 

erakordselt külma ilmaga. Veebruaris vähenes 

elektrienergia nõudlus tulenevalt tavapärasest 

soojemast ilmast, lisaks toimus energiakaubandus 

vastavatud, kuid ametlikult testfaasis oleva 

merekaabli NordBalt kaudu, mis ühendab Leedu ja 

Rootsi elektrisüsteeme. Eelnevate mõjudega seoses 

langes veebruari elektrihind Lätis ja Leedus ajaloo 

madalaimale tasemele 29,7 €/MWh. Märtsis tõusid 

hinnad kõikides Nord Pooli turupiirkondades, olles 

siiski jätkuvalt erakordselt madalal tasemel. 

Elektrihinnad Nord Pooli (NP) elektribörsil 

Keskmine hind (€/MWh) 
I kv 

2016 
I kv 

2015 
Muutus 

Süsteemihind 24,0 28,1 -14,7% 

Soome 30,4 32,1 -5,2% 

Eesti 31,8 32,5 -2,0% 

Läti 36,7 37,1 -1,1% 

Leedu 37,1 37,1 +0,0% 
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Põhjamaade hüdroressursside tase oli I kvartalis 

aastataguse ja pikaajalise mediaantasemega 

võrreldes märgatavalt kõrgem (+10 protsendipunkti). 

Rohked sademed ning mäestikest lume sulamisega 

kaasnenud tavapärasest suurem veehulk tõstsid 

2015. aastal hüdroressursside koguse viimaste 

aastakümnete kõrgeimale tasemele. Möödunud 

aasta lõpuks hüdroreservuaarides hoiustatud ressursi 

kõrge maht kajastub ka 2016. aasta I kvartali 

tulemuses. Märtsikuu jooksul erinevus 2015. aasta I 

kvartali ning ajaloolise mediaantasemega vähenes. 

 Soome
1
 elektrihind ületas Rootsi hinda 2016. aasta I 

kvartalis keskmiselt 6,7 €/MWh (2015. aasta samal 

perioodil 3,8 €/MWh). Soome elektritoodang oli 

jätkuvalt sisetarbimise mahust väiksem. I kvartalis oli 

Eesti elektrihind Soome hinnast keskmiselt 1,4 

€/MWh kõrgem, hinnavahe suurenes võrreldes 

möödunud aasta sama ajaga 1,0 €/MWh võrra.  

2016. aasta jaanuaris oli elektri keskmine hind Nord 

Pool Eesti hinnapiirkonnas 37,6 €/MWh, kujunedes 

külma ilma mõjul kõrgeimaks alates 2014. aasta 

oktoobrikuust, mil keskmine hind oli 40,2 €/MWh. 

Jaanuaris maksis Eestis elekter erakordselt 

keskmiselt vähem kui Soomes, kus hinnaks kujunes 

37,8 €/MWh. Alates Eesti elektrituru täielikust 

avamisest 2013. aastal on sellist olukorda esinenud 

viiel kuul. Hinnaerinevuse põhjustas suur elektri-

energia eksport Eestist Soome, jaanuaris 49,7 GWh, 

mis on enam kui kaks korda rohkem 2015. aasta 

jooksul Eestist Soome liikunud kogusest (24,5 GWh). 

Veebruarist jätkus Eesti ja Soome hinnapiirkondade 

tavapärane suhe: elektri hind Eestis oli kallim kui 

                                                           
1
 CDS arvutusmetoodikat on korrigeeritud I kv 2016 aruandes, 

arvestades elektri hulgimüügi pakkumiste tegemisel arvestatud 
põlevkivikulusid 

Soomes, veebruaris 2,2 €/MWh ja märtsis 2,3 €/MWh 

võrra. 

Eesti ja Läti hinnapiirkondade keskmine hinnavahe oli 

2016. aasta I kvartalis 4,8 €/MWh, Läti hind püsis 

kallim. Aastataguse ajaga võrreldes suurenes 

hinnavahe 0,2 €/MWh võrra. Kui jaanuaris oli 

elektrihind Eestis 12,4 €/MWh Lätist madalam, siis 

alates veebruarist on Balti riikide elektrihinnad 

ühtlustunud. Veebruaris hakkas stabiilselt tööle 

Leedu ja Rootsi vaheline ühenduskaabel NordBalt, 

mille kaudu jõudis Leetu ja sealt Lätti Rootsis 

toodetav odavam tuuma- ja hüdroenergia. Soojemate 

ilmade kaasabil kujunes Läti ja Leedu elektrihinnaks 

veebruaris 29,7 €/MWh, mis on ajaloo madalaim 

tase. Märtsis hoidis testfaasis olev NordBalt 

ühenduskaabel Läti ja Leedu turupiirkondade hindu 

jätkuvalt madalal. Märtsi keskel esines katkestus, 

mille tulemusena kerkisid elektrihinnad Lätis ja 

Leedus, lisaks kergitas Leedu elektri turuhinda Läti ja 

Leedu vaheliste ülekandevõimsuste piiramine üle-

koormuse vältimiseks. Märtsikuu keskmine elektri-

hind Lätis oli 29,9 €/MWh ja Leedus 30,8 €/MWh. 

Eesti Energia põlevkivi ja CO2 kulu vaba marginaal 

(CDS – ingl k Clean Dark Spread)
1
 NP Eesti 

keskmises elektrihinnas oli I kvartalis 5,4 €/MWh 

(-0,3 €/MWh, -4,5%). Elektrihind langes 0,6 €/MWh, 

CO2 ja põlevkivi hinnakomponendi muutuse mõju oli 

+0,4 €/MWh seoses peamiselt CO2 hinna 

odavnemisega.  
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Eesti ja Läti elektri jaeturud on vastavalt 2013. ja 

2015. aastast täielikult avatud, st neis riikides 

kehtivad vabas konkurentsis kujunevad elektrihinnad. 

Leedu elektriturg oli 2016. aasta I kvartalis avatud 

osaliselt. Kõik ettevõtted ostsid Leedus elektrit avatud 

turult, kuid kodutarbijatel avatud turult ostmise 

kohustust ei olnud. Hinnanguliselt oli 2016. aasta I 

kvartalis  Leedu elektriturg avatud 71% ulatuses 

(mõõdetud tarbimismahu alusel). 
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Majandustulemused 

Kontserni müügitulud ja EBITDA 

Kontserni 2016. aasta I kvartali müügituludeks 

kujunes 197,0 mln eurot (-10,4%, -22,8 mln eurot 

võrreldes 2015. aasta I kvartaliga). Kontserni EBITDA 

oli 60,3 mln eurot (-31,4%, -27,5 mln eurot).  

Müügitulude langus tulenes peamiselt vedelkütuste ja 

elektrienergia madalamast müügitulust, mille tõid 

kaasa pikka aega madalal püsinud hinnad 

energiaturgudel. 

Elektrienergia EBITDA
2
 langes (-25,5%, -9,4 mln 

eurot) peamiselt tulenevalt vähenenud müügimahust 

ja väiksemast müügimarginaalist, ka tuletistehingute 

tulu oli aastatagusega võrreldes väiksem. Võrgu-

teenuse EBITDA suurenes (+15,4%, +3,7 mln eurot), 

jaotatud elektrienergia maht kasvas. 

Vedelkütuste EBITDA vähenes (-96,4%, -13,7 mln 

eurot) peamiselt seoses vähenenud müügikoguse ja 

marginaaliga, aga ka väiksema tuletistehingute 

kasumiga. 

Kontserni muude toodete ja teenuste EBITDA langes 

(-64,3%, -8,2 mln eurot). Suurimat mõju avaldas 

langusele eelmise aasta I kvartalis toimunud CO2 

müügitehing, mille tõttu aasta võrdluses kasum 

vähenes. 

Kontserni puhaskasum oli 19,4 mln eurot 

(-64,5%, -35,2 mln eurot). Puhaskasumit mõjutas 

lisaks EBITDA langusele valuutakursi muutustest 

tingitud arvestusliku finantskulu suurenemine (mõju 

puhaskasumile -5,8 mln eurot) peamiselt seoses 

Jordaania projektile USA dollarites väljastatud 

laenuga. USA dollar nõrgenes euro suhtes 2016 

I kvartali jooksul ca 5%, eelmise aasta samal ajal oli 

liikumine vastassuunaline ja dollar tugevnes ca 11%. 

                                                           
2
 Seoses arvestusmetoodika muutusega on kontserni 

tootesegmentide jaotust korrigeeritud võrreldes I kv 2015 
vahearuandega 
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Elektrienergia 

Elektrienergia müügitulu I kvartalis oli 90,4 mln 

eurot (-9,6%, -9,6 mln eurot). Eesti Energia müüs 

2016. aasta I kvartalis 2 016 GWh elektrienergiat 

(-7,8%, -171 GWh). Elektri jaemüük moodustas 

sellest 1 773 GWh (+13,9%, +217 GWh) ja elektri 

hulgimüük 243 GWh (-61,4%, -388 GWh). 

Keskmiseks elektri müügihinnaks koos tuludega 

tuletistehingutest (v.a taastuvenergia toetused ja 

jäätmete vastuvõtu tulud) kujunes 42,7 €/MWh 

(-1,3%, -0,5 €/MWh). Keskmine elektri müügihind 

ilma tuletistehingute tuludeta (ning toetuste ja 

jäätmete vastuvõtu tuludeta) oli 41,7 €/MWh (+5,1%, 

+2,0 €/MWh). Tuletistehingute tulu keskmises 

müügihinnas oli 1,0 €/MWh (-72,8%, -2,6 €/MWh). 

Tuletistehingute tulu kokku oli 2,0 mln eurot (-75,0%, 

-5,8 mln eurot). 

 

   

 

Elektri hulgimüügi mahtude langus oli tingitud 

kontserni elektri hinnastamisstrateegia muudatusest, 

võrreldes aastataguse ajaga, aga ka madalatest 

turuhindadest (elektri hind NP Eesti elektribörsil 

langes aasta võrdluses 2%). Elektri müügimahu kasv 

jaeturu segmendis tulenes jaemüügi mahtude 

kasvust Lätis ja Leedus eelkõige seoses suurklientide 

segmendis kasvanud müükidega ning Eestis eelkõige 

seoses külma talvega aasta alguses.  

Elektri jaemüük Eestis oli 1 327 GWh (+9,1%, 

+111,2 GWh). Klientide tarbitud elektrienergia 

mahtude järgi oli Eesti Energia turuosa 2016. aasta 

I kvartalis Eestis 60% (-2 protsendipunkti võrreldes 

2015. aasta I kvartaliga)
3
. Turuosa langus on seotud 

muutusega suurklientide portfellis.  

Eesti Energialt elektrit ostvate klientide 

tarbimiskohtade arv Eestis oli 2016. aasta 1. aprilli 

seisuga ligikaudu 456 000, vähenedes I kvartali 

jooksul ca 1 000  võrra peamiselt seoses 

koduklientide arvu vähenemisega. Üldteenust tarbiti 

2016. aasta 1. aprilli seisuga ligikaudu 102 600 

tarbimiskohas, mis on I kvartali algusest 900 võrra 

väiksem.  

Eesti Energia tegutseb Lätis ja Leedus Enefiti 

kaubamärgi all. Kuna Eesti Energial puudub Lätis ja 

                                                           
3
 Vastavalt Eesti süsteemioperaatori Eleringi andmetele 
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Leedus olulises mahus elektritootmine, tuleb müügi-

lepingute täitmiseks osta elektrit börsilt. 2016. aasta 

I kvartalis püsisid hinnaerinevused Eesti ning Läti ja 

Leedu hinnapiirkondade vahel (Läti elektri börsihind 

oli Eesti hinnast keskmiselt 4,8 €/MWh võrra kallim). 

Hinnavahe tõttu kandis Eesti Energia 2016. aasta 

I kvartalis piiriületuse kulu 2,2 mln eurot (+9,2%, 

+0,2 mln eurot). Avatud turu jaemüük Lätis ja Leedus 

kokku oli 2016. aasta I kvartalis 446,4 GWh (+30,9%, 

+105,4 GWh). Eesti Energia turuosa Lätis ja Leedus 

oli 2016. aasta I kvartalis vastavalt 15% ja 6%, 

suurenedes eelmise aasta I kvartaliga võrreldes 

vastavalt 3 ja 2 protsendipunkti võrra. Turuosa on 

kasvanud mõlemas riigis peamiselt tänu portfelli 

lisandunud uutele klientidele, mille mõjul on 

suurenenud ka müügimahud. 2016. aasta I kvartali 

lõpuks oli Eesti Energial Lätis ja Leedus ca 17 800 

klientide tarbimiskohta, nende arv suurenes kvartali 

jooksul ligikaudu 700 võrra (+4%). 

Kokkuvõttes jõudis Eesti Energia turuosa elektri 

jaeturul Balti riikides tasemele 27%, kasvades 

aastataguse ajaga võrreldes 1 protsendipunkti võrra.  

2016. aasta I kvartalis tootis kontsern kokku 

2 175 GWh elektrienergiat (-5,3%, -121 GWh). 

Elektritoodang vähenes seoses börsile müüdud 

elektri hinnastamistrateegia muutmisega ja madalate 

turuhindadega. 2016. aasta I kvartalis toodeti rohkem 

elektrienergiat kõrgemate turuhindadega tundidel, 

kasutades tipuajal müügipotentsiaali maksimaalselt. 

Taastuvenergiat toodeti 2016. aasta I kvartalis 

83,7 GWh (-13,2%, -12,7 GWh), sellest ligi pool 

toodeti tuuleparkides (43,8 

GWh, -41,3%, -30,8 GWh). Tuulenergia toodang 

langes seoses kehvemate tuuleoludega. Taastuv-

energia toodang biolagunevatest jäätmetest ja 

biokütusest kasvas 19,2 GWh (+100,7%). 

Taastuvenergia ja tõhusa koostootmise toetuse alla 

kuuluvat elektrienergiat toodeti 79,1 GWh 

(-23,5%, -24,3 GWh). Taastuvenergia ja tõhusa 

koostootmise toetust sai kontsern 3,9 mln eurot 

(-22,8%, -1,1 mln eurot).  

Elektri peamised tootenäitajad 

 
I kv 

2016 
I kv 

2015 

Põhivarade tootlus* % 6,9 11,4 

Elektri EBITDA €/MWh 13,5 16,7 

* Välja arvatud tootmisvarade allahindlused 2013. aasta 
detsembris ja 2015. aasta detsembris 

2016. aasta I kvartali EBITDA elektrimüügist oli 

27,3 mln eurot, vähenedes aastataguse ajaga 

võrreldes 25,5% ehk 9,4 mln eurot. 

 

Marginaali muutuse mõju kasumlikkusele oli kokku  

-4,3 mln eurot (-2,1 €/MWh). Keskmine elektri 

müügitulu suurenes 1,7 €/MWh (mõju EBITDA-le 

+3,5 mln eurot). Keskmine elektrienergia müügihind 

ilma taastuvenergia toetuste ja jäätmete vastuvõtu 

tuludeta (ning ilma tuletistehingute tuludeta) kasvas 

2,0 €/MWh, toetused vähenesid 0,4 €/MWh. 

Kõrgemate muutuvkulude mõju EBITDA-le oli -7,8 

mln eurot. Muutuvkulud kasvasid enim kõrgemate 

CO2 emissioonikulude tõttu tulenevalt arvestusliku 

keskmise hinna kasvust.  

Elektri müügimahu langus (-8%) tingis EBITDA 

vähenemise 4,3 mln euro võrra. 

Püsikulude muutuse mõju elektri EBITDA-le oli +4,0 

mln eurot. Peamised mõjud tulenesid madalamatest 

remondi- ning tööjõukuludest (vastavalt +3,1 ja +4,3 

mln eurot). Laovarude muutusel arvestatud 

püsikulude komponendi mõju EBITDA-le oli -3,7 mln 

eurot.  

Realiseeritud tuletistehingute kasum vähenes 

võrreldes eelmise aastaga 5,8 mln eurot. 
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Muud mõjud elektri kasumlikkusele (kokku +1,1 mln 

eurot) olid seotud peamiselt tuletisinstrumentide 

väärtuse muutusega (mõju +1,4 mln eurot), Läti ja 

Leedu elektriportfelli eraldise vähendamisega 2015. 

aasta I kvartalis (mõju -0,6 mln eurot) ning 

keskkonnakaitseliste eraldiste väiksema 

moodustamisega (mõju +0,3 mln eurot).
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Võrguteenused

Võrguteenuse müügitulu oli 2016 aasta I kvartalis 

72,1 mln eurot (+8,2%, +5,5 mln eurot). 2016. aasta  

I kvartali võrguteenuse müügimaht oli 1 941 GWh 

(+8,5%, +152,4 GWh). Müügimahu suurenemine oli 

peamiselt mõjutatud keskmiselt külmemast jaanuarist 

võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. 

Võrgukaod olid 89,6 GWh ehk 4,3% (2015. aasta 

I kvartalis 104,0 GWh ehk 5,3%). Kadude vähenemist 

mõjutab täpsem koguste mõõtmine tulenevalt 

kauglugemise ja bilansiarvestite paigaldusest ning 

efektiivsem tarbimise jälgimine koos ebaseadusliku ja 

arvestuseta tarbimise avastamisega. 

 

 
 

Keskmine võrguteenuse hind oli 2016 I kvartalis 

37,1 €/MWh (-0,3%, -0,1 €/MWh). 

Riketest tingitud elektrikatkestuste keskmine kestus 

oli 2016 aasta I kvartalis 27 minutit (30,5 minutit 

eelmisel aasta samas perioodis). Plaaniliste 

katkestuste keskmine kestus oli 20 minutit (17 minutit 

eelmise aasta I kvartalis). Plaaniliste katkestuste 

keskmise kestuse pikenemine oli tingitud 

paljasjuhtmete asendamisest õhukaablitega ning 

bilansiarvestite paigaldusest tavapärasest suuremas 

mahus.  

Elektrikatkestuste vähenemisele avaldab madal-

pingevõrgus tavaliste õhuliinide asendamine 

ilmastikukindlate liinidega. Lisaks mõjutab rikete arvu 

oluliselt ilmastik. 

Võrguteenuse peamised tootenäitajad 

 
I kv 

2016 
I kv 

2015 

Põhivarade tootlus % 6,9 6,7 

Võrgukaod GWh 89,6 104,0 

SAIFI indeks 0,35 0,36 

SAIDI (plaaniväline) indeks 27,0 30,5 

SAIDI (plaaniline) indeks 20,0 17,0 

Korrigeeritud RAB mln € 729,2 690,5 
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EBITDA võrguteenuse müügist oli 2016. aasta 

I kvartalis 28,0 mln eurot, kasvades aastatagusega 

võrreldes 15,4% ehk 3,7 mln eurot. 

 

Võrguteenuse marginaal püsis 2015 aasta 

I kvartaliga võrreldes samal tasemel, mõju +0,1 mln 

eurot (+0,1 €/MWh).  

Võrguteenuse müügimaht kasvas 9%, mõju 

EBITDA-le oli +3,1 mln eurot. 

Võrguteenuse püsikulude muutuse mõju oli +0,5 mln 

eurot, peamiselt väiksemate võrguteenuse 

segmendile jaotatud peakontori püsikulude tõttu. 
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Vedelkütused

Vedelkütuste müügitulu I kvartalis oli 7,0 mln eurot 

(-71,5%, -17,7 mln eurot). Eesti Energia müüs 2016. 

aasta I kvartalis 34,2 tuhat tonni vedelkütuseid 

(-51,0%, -35,5 tuhat tonni). Müügimaht vähenes 

seoses maailmaturu madalate õlihindadega. 

Madalate turuhindade tingimustes oli mõistlikum 

toodetud õli ladustada. 

 

 

 
 

Vedelkütuste müügitulu langes tulenevalt müügimahu 

ja keskmise müügihinna vähenemisest. Vedelkütuste 

keskmine müügihind 2016. aasta I kvartalis oli 

206,1 €/t (-41,9%, -148,3 €/t). Keskmist müügihinda 

toetas tuletistehingute tulu 68,6 €/tonn (-45,1 €/t), 

kogusummas 2,3 mln eurot (-70,4%, -5,6 mln eurot). 

Tuletistehingute mõju arvestamata vähenes vedel-

kütuste keskmine müügihind tasemele 137,5 €/t 

(-42,9%, -103,2 €/t) ehk vähem kui võrdlustoote, 

raske kütteõli, maailmaturuhind (vähenes 124 €/t 

võrra). Täiendavalt on vedelkütuste keskmise hinna 

langust aidanud tasakaalustada põlevkivibensiini 

kõrgema hinnaga müük võrreldes eelmise aasta 

sama perioodiga. 

Kontsern tootis 2016. aasta I kvartalis 66,5 tuhat 

tonni vedelkütuseid (-21,5%, -18,2 tuhat tonni). Uue 

Enefit280 õlitehase toodang kasvas 38,2 tuhande 

tonnini (+35,4%, +10,0 tuhat tonni) seoses tehase 

töökindluse ja koormuse suurendamisega. Enefit140 

õlitehase toodang eelmise aasta võrreldes vähenes 

(-49,9%, -28,2 tuhat tonni) peamiselt seoses 

ettepoole toodud kapitaalremontidega 2016 

I kvartalis. 

Vedelkütuste peamised tootenäitajad 

 
I kv 

2016 
I kv 

2015 

Põhivarade tootlus % 4,1 27,3 

Vedelkütuste EBITDA €/tonn 15,2 204,6 

2016. aasta I kvartali EBITDA vedelkütuste 

segmendis oli 0,5 mln eurot, vähenedes 

aastatagusega võrreldes 96,4% ehk 13,7 mln eurot. 

 

Marginaali vähenemise mõju EBITDA-le oli -3,6 mln 

eurot (-105 €/t). Keskmine müügihind langes 103 €/t, 
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mõju kasumlikkusele -3,5 mln eurot. Kõrgemad 

muutuvkulud vähendasid kasumlikkust 0,1 mln euro 

võrra. 

Vedelkütuste müügimahu languse mõju EBITDA-le 

oli -4,5 mln eurot, müügimaht langes 51%. 

Püsikulude muutuse mõju EBITDA-le oli +2,9 mln 

eurot peamiselt seoses laovarude muutusel 

arvestatud püsikulude komponendiga.  

Tulu vedelkütuste tuletistehingutest kujunes 5,6 mln 

euro võrra väiksemaks.  

Muud mõjud vedelkütuste EBITDA-le kokku 

olid -3,0 mln eurot, mis olid peamiselt seotud 

tuletisinstrumentide väärtuse muutusega 

(mõju -3,1 mln eurot) ja keskkonnakaitseliste 

eraldiste väiksema moodustamisega (mõju +0,1 mln 

eurot). 
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 Muud tooted ja teenused

Eesti Energia müügitulud muude toodete ja 

teenuste müügist olid 2016. aasta I kvartalis 

27,4 mln eurot (-3,4%, -1,0 mln eurot).  

Muude toodete ja teenuste EBITDA oli 

4,5 mln eurot, vähenedes aastatagusega võrreldes 

64,3% ehk 8,2 mln eurot. 

 

Soojuse müügikogus kasvas 19,3% (+89,0 GWh), 

müügitulu suurenes 0,6 mln eurot (+3,1%). Soojuse 

EBITDA kasvas 1,3 mln euro võrra, oluliselt 

vähenesid kütusekulud. 

Müügitulu maagaasi müügist vähenes 1,5 mln eurot 

(-26,1%) seoses keskmise müügihinna langusega 

(-38%) vaatamata müüdud gaasienergia koguse 

kasvule (+19%). Gaasi müügihinna langus on seotud 

eelkõige nafta turuhinna alanemisega, millega gaasi 

müügihinnad Ida-Euroopa turgudel üldjuhul on 

seotud. 

CO2 heitmekvootide ülejäägi müügi mõju 2015 aasta 

I kvartalis oli -8,3 mln eurot, muud mõjud EBITDA-le 

olid -1,2 mln eurot. 

 

  

19 20

6 4

2 2

28 27

0
5

10
15
20
25
30

I kv 2015 I kv 2016

Muud tulud

Tehnoloogiatööstuse
toodete müügitulu

Maagaasi müük

Soojuse müük

Muude toodete ja teenuste müügitulude jagunemine, 
mln € -1,0 (-3,4%)

12,7

4,5

+1,3 -8,3

-1,2

0

20

Muu
EBITDA
I kv 2015

Soojus CO2 heitme-
kvoodid

Muu Muu
EBITDA
I kv 2016

Muude toodete ja teenuste EBITDA muutus, mln €

-8,2 (-64,3%)

14%

%  müügituludest

8%

%  EBITDAst

Muude toodete ja teenuste osa kontserni müügituludest ja 
EBITDAst



Eesti Energia I kvartali vahearuanne 2016, 1. jaanuar – 31. märts | 20 | 

Rahavood 

2016. aasta I kvartali äritegevuse rahavood olid 

33,0 mln eurot. Teenitud EBITDA-ga võrreldes 

(60,3 mln eurot) kujunesid äritegevuse rahavood 

45,3% ehk 27,3 mln euro võrra väiksemaks. 

 

Võrreldes kontserni EBITDA-ga (60,3 mln eurot), 

suurendasid äritegevuse rahavooge enim 

(+7,3 mln eurot) arveldused CO2 heitmekvootidega. 

Äritegevuse rahavooge suurendasid EBITDA-ga 

võrreldes tuletisinstrumentide rahalised laekumised ja 

väärtuse muutus kokku summas 4,8 mln eurot, 

vastav kasum oli kajastatud varasemates 

perioodides. 

Varude suurenemise (peamiselt põlevkiviõli) mõju oli 

-7,6 mln eurot.  

Käibekapitali muutuste mõju oli -14,5 mln eurot, 

sealhulgas nõuete suurenemine  -4,3 mln eurot, aga 

samas kohustuste tasumine -10,3 mln eurot.  

Tulumaksu tasumise mõju rahavoogudele 

oli -14,9 mln eurot. Muud mõjud olid 

kokku -2,5 mln eurot. 

Võrreldes eelmise aasta I kvartaliga vähenesid 

äritegevuse rahavood 79,7% (-129,7 mln eurot).  

 

Äritegevuse rahavood olid -57,6 mln euro ulatuses 

väiksemad peamiselt seoses 2015. aasta I kvartalis 

toimunud CO2 heitmekvootide müügiga.  

Tuletisinstrumentide positiivne mõju (+10,1 mln 

eurot) tulenes 2016. aasta I kvartalis toimunud 

rahalisest laekumisest ja tuletistehingute väärtuse 

muutusest (+4,8 mln eurot) võrreldes 2015. aasta 

I kvartaliga (-5,3 mln eurot). 

Kuna 2015. aasta dividendide tulumaks tasuti 

varasemaga võrreldes erineval perioodil (2016. aasta 

jaanuaris), kujunes tulumaksu tasumise mõju 

rahavoogude võrdluses -14,9 mln euro võrra 

suuremaks kui 2015. aasta I kvartalis.   

Käibekapitali muutuste mõju rahavoole 

oli -38,0 mln eurot, nõuete alt vähemal määral raha 

vabanemise mõju oli -26,2 mln eurot ja kohustuste 

suuremal määral tasumise mõju -11,8 mln eurot. 
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Investeerimine 

Kontsern investeeris 2016. aasta I kvartalis 31,7 

mln eurot (-39,5%, -20,7 mln eurot). Investeeringute 

maht vähenes osaliselt seoses Auvere elektrijaama 

projekti lõppfaasi jõudmisega (-80,6%, -5,3 mln 

eurot). Kontserni baasinvesteeringud (v.a elektrivõrk) 

olid 4,0 mln eurot (-61,1%, -6,3 mln eurot), 

vähenedes peamiselt kaevandustes (-4,3 mln eurot) 

ja Narva elektrijaamades (-2,1 mln eurot). 2016. 

aasta I kvartalis tehti suurimad investeeringud 

elektrivõrku, summas 17,7 mln eurot (+7,1%, 

+1,2 mln eurot). 

  

  
* Tegelikku maksumust mõjutab käivituskulude igakuine 
tasaarveldus peamiselt elektri müügituludega 

300 MW elektrijaama ehitus Auveres 

Eesti Energia alustas 2011. aasta suvel nüüdisaegsel 

keevkihttehnoloogial (CFB) töötava elektrijaama 

rajamist Auverre. Uus elektrijaam võimaldab lisaks 

põlevkivile kasutada kuni 50% ulatuses biokütuseid, 

mis aitab alandada jaama heitmed tänapäevase 

gaasijaama tasemele. Auvere elektrijaama 

maksimaalne aastane netotoodang on ligikaudu 

2,2 TWh. Ehituse toetuseks andis Euroopa Komisjon 

Eesti riigile loa eraldada Eesti Energiale 17,7 

mln tonni tasuta CO2 kvooti aastateks 2013–2020. 

Sellest 5 mln tonni heitmekvoote saadi kätte 

2014. aasta aprillis, 4,3 mln tonni 2015. aasta aprillis 

ja 3,6 mln tonni 2016. aasta aprillis. 

Energiaploki katsetused  kestsid 2016. aasta 

veebruarini. Märtsikuus seisati energiaplokk ca 1 

kuuks, et parandada elektrifiltrite tõhusust. Seisaku 

aega kasutati ka muude tööde teostamiseks, sh katla 

küttepindade puhastusseadmete hoolduseks ja 

modifitseerimiseks.  

Auvere elektrijaama vastuvõtukatsetused jätkuvad 

aprillist. Pärast katsetuste lõppu on elektrijaam 

plaanis kommertskasutusse võtta 2016. aasta II 

kvartalis. Projekti eelarve on 638 mln eurot (koos 

kütuse etteandesüsteemiga), millest 2016. aasta 

I kvartali lõpuks oli investeeritud 567 mln eurot (89%). 

NOx heitmete vähendamine Eesti elektrijaamas 

2011. aasta jaanuaris jõustunud Euroopa Liidu 

tööstusheitmete direktiiv sätestab, et alates 

2016. aastast ei tohi suurte põletusseadmete 

lämmastikoksiidide (NOx) kontsentratsioon välisõhku 

heidetavates suitsugaasides ületada 200 mg/Nm
3
. 

2013. aastal paigaldati Eesti elektrijaama ühele 

katlale lämmastikupüüdmisseadmed (deNOx), mis 

võimaldasid vähendada NOx heitmeid ligi kaks korda, 

viies need piirnormiga vastavusse. 2014. aastal 

otsustati seadmetega varustada veel nelja 

energiaploki seitse katelt. Samal aastal lõpetati tööd 

3. ploki teise katlaga ning paigaldati deNOx seadmed 

6. ploki mõlemale katlale. 
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2015. aastal häälestati deNOx seadmed edukalt 6. ja 

paigaldati 5. plokil, 4. ploki katsetused algasid 

novembris ja lõppesid 2016. aasta jaanuaris. 

Projekt lõppes 2016. aasta I kvartalis ja nelja 

energiaploki deNOx seadmed on tänaseks 

kommertskasutuses.  Projekti maksumus oli 22 mln 

eurot. 

Võrguteenuse kvaliteedi parandamine 

Võrguteenuse kvaliteedi säilitamiseks ja 

järjepidevaks parendamiseks investeeriti 2016. aasta 

I kvartalis 17,7 mln eurot, eelmise aasta I kvartalis 

16,5 mln eurot. 2016. aasta I kvartalis ehitati 48 

alajaama ja 421 kilomeetrit liini (46 alajaama ja 290 

kilomeetrit liini 2015. aastal I kvartalis).  

Aastatel 2013–2016 paigaldab Elektrilevi kõigile 

tarbimiskohtadele üle Eesti kaugloetavad arvestid. 

Seadusest tulenevalt tuleb viia klientide tarbitud 

elektrienergia arvestus kauglugemisele, sellega 

vabastatakse tarbijad näiduteatamise kohustusest. 

Tulevikus on võimalik kasutada kauglugemise 

süsteemi võrgukvaliteedi määramiseks ja koormuste 

täpsemaks iseloomustamiseks. 

2016. aasta I kvartalis paigaldati klientidele 

kauglugemise projekti raames 38 tuhat kaugloetavat 

arvestit ja kauglugemisele viidi üle 47 tuhat arvestit. 

Kvartali lõpuks oli kauglugemise projekti raames 

paigaldatud 536 tuhat uut tunnipõhist arvestit ja 

kauglugemisele üle viidud 87% nendest arvestitest. 

Kauglugemise võimekusega arvestid moodustasid 

85% kõikidest Elektrilevi arvestitest. 

Kamberlaava tehnoloogia kasutuselevõtt 

Eesti Energia võtab Estonia kaevanduses kasutusele 

kamberlaava tehnoloogia, mille puhul on põlevkivi 

kaevandamiskulud madalamad kui senisel kamber-

kaevandamise meetodil, sest läbindamise mahud on 

väiksemad. Meetod on sarnane tavapärasele 

kamberkaevandamisele, kus maapind püsib 

tervikutel, kuid töö toimub pikas, kuni 700-meetrises 

tööfrondis tavapärase 200 meetri asemel. Projekti 

ettevalmistused algasid 2014. aastal. 

Kamberlaava projekt on töödega eelarvelises 

graafikus, I kvartalis saabusid kaks toitur-purustit ning 

allmaa laadurveok. Projektiga seotud tööd on plaanis 

lõpetada 2016. aastal, esimene toodang 

kamberlaavast anti 2016. aasta jaanuaris. 

Täisvõimsus saavutatakse 2017. aasta alguseks, mil 

aastaseks lisatoodanguks kujuneb ligi 0,8 mln tonni 

põlevkivi. Projekti eelarve on 21 mln eurot, millest 

2016. aasta I kvartali lõpuks oli investeeritud 18,2 mln 

eurot (87%). 

Jordaania elektri- ja õlitootmise eelarendused 

Jordaania elektri- ja õlitootmise arendusprojektidest 

kuulub Eesti Energiale 65%. Projektide partnerid on 

30% osalusega Malaisia päritolu YTL Power 

International Berhad ning 5% osalusega Jordaania 

partner Near East Investment.  

Finantseerimislepingud summas 1,623 mld USD 

allkirjastati Hiina pankadega jaanuaris 2016. Laenule 

antava garantii peab täiendavalt heaks kiitma Hiina 

rahandusministeerium. Arendustegevuse peamine 

fookus 2016. aasta I kvartalis oli elektriprojekti 

finantseerimislepingutest tulenevate eeltingimuste 

täitmine. Täiendavalt on projekti edukaks 

lõpuleviimiseks vajalik saada erinevad load, sõlmida 

mitmed lepingud ja täita muud eeldused. Muu hulgas 

viidi lõpule kaevanduse allhankelepingu 

läbirääkimised, leping allkirjastati. 

Jordaaniasse planeeritud esimese põlevkivi-

elektrijaama netovõimsus on 470 MW ning selle 

valmimine on kavandatud 2019. aastasse.  

Kontsernil on plaanis 2016. aastal müüa enamik 

enda osalusest Jordaania elektriprojektis.  

Õliprojekti eelarenduse arendusplaan vaadatakse 

detailsemalt läbi elektriprojekti finantseerimis-

tegevuse lõpetamisel. 
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Ameerika õlitootmise eelarendus 

2011. aasta märtsis omandas Eesti Energia 

Ameerika Ühendriikides Uintah’ maakonnas Utah’ 

osariigis põlevkivivaru, mille hinnanguline suurus 

käesoleval hetkel on 6 mld tonni (uuendatud 

geoloogilise uuringu tulemusel määratud põlevkivi 

kogus maapõues)
4
. Utah’s tegutsetakse Enefit 

American Oil’i nime all. 

2016. aasta märtsiks oli projekti puudutav 

keskkonnamõjude raport saanud vajalikud kinnitused 

Ameerika Maakorralduse ametist, see avaldati 

föderaalses registris aprillis. Keskkonnamõjude 

raportiga seoses järgnevad avalikud arutelud, mis on 

planeeritud lõpetada juunis.  

                                                           
4 
Kõrge usaldusväärsus 3,5 mld tonni, usaldusväärne 2,3 mld 

tonni, prognoos 0,2 mld tonni põlevkivi 
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Finantseerimine 

Eesti Energia peamised võõrkapitali allikad on 

rahvusvaheline võlakirjaturg ja investeerimislaenud 

Euroopa Investeerimispangalt (EIB). Neid täiendavad 

likviidsuslaenu- ja garantiilimiidid regionaalsetelt 

pankadelt. 

Kontserni võlakohustuste maht ulatus 2016. aasta 

I kvartali lõpus nominaalväärtuses 1 017,8 mln euroni 

(1 018,5 mln eurot 2015. aasta lõpus). Korrigeeritud 

soetusmaksumuses oli võlakohustuste maht 952,9 

mln eurot (951,8 mln eurot 2015. aasta lõpus). 

Pikaajaliste võlakohustuste hulka kuulusid 

2016. aasta I kvartali lõpu seisuga Londoni börsil 

noteeritud eurovõlakirjad nominaalväärtuses 

758,3 mln eurot ning EIB-lt saadud laenud 

nominaalväärtuses 259,5 mln eurot.  

Kvartali jooksul maksti kokkulepitud graafiku alusel 

EIB-le tagasi laenusid summas 0,7 mln eurot. Muid 

muutusi võlakohustuste osas kvartali jooksul ei 

toimunud. 

 

Kontserni likviidsete varade saldo oli 2016. aasta 

I kvartali lõpus 160,8 mln eurot. Lisaks oli kontsernil 

2016. aasta I kvartali lõpus 220 mln euro ulatuses 

väljavõtmata laenusid, sh kahe regionaalse pangaga 

(SEB ja Pohjola) sõlmitud kahepoolsed 

likviidsuslaenulepingud kokku mahus 150 mln eurot, 

tähtajaga 2020. aasta juulis, ning EIBga sõlmitud 

pikaajaline laenuleping summas 70 mln eurot.  

Eesti Energia võlakohustuste kaalutud keskmine 

intressimäär oli 2016. aasta I kvartali lõpu seisuga 

2,92%, mis ei erine vastavast näitajast 2015. aasta 

lõpu seisuga. Kontsern on suures osas lukustanud 

riski, mis tuleneb intressi baasmäära muutustest 

(82% võlakohustuste puhul on baasintressimäär 

lukustatud võlakohustuse tähtajani ning 13% puhul 

kuni 2016. aasta juulini, 5% võlakohustustest on 

ujuva intressiga). Kõik võlakohustused on 

nomineeritud eurodes. 

 

Kontserni krediidireitingud olid 2016. aasta I kvartali 

lõpu seisuga tasemel BBB (Standard & Poor’s) ja 

Baa2 (Moody’s). Reitinguagentuur Moody’s teatas 

2016. aasta veebruaris, et asub reitingut madalate 

energiahindade tõttu üle vaatama ning langetas seda 

2016. aasta aprillis tasemele Baa3 (stabiilne 

väljavaade). Samuti teatas Standard & Poor’s 

veebruaris, et on muutnud sarnastel põhjustel Eesti 

Energia reitingu väljavaate stabiilsest negatiivseks.     

Kontserni netovõlg oli 2016. aasta I kvartali lõpus 

792,1 mln eurot (+0,1 mln eurot võrreldes 

2015. aasta lõpuga). Netovõla ja EBITDA suhtarv oli 

2016. aasta I kvartali lõpus tasemel 3,3 (2015. aasta 

lõpus tasemel 3,0). Eesti Energia finantspoliitika 

eesmärgiks hoida netovõla ja EBITDA suhtarv allpool 

taset 3,5. Laenulepingutega on Eesti Energia võtnud 

kohustuse mitte ületada teatud finantssuhtarvude 

piirmäärasid. 2016. aasta I kvartali lõpus olid 

kontserni finantsnäitajad piirmääradega kooskõlas. 

Netovõlg/EBITDA suhtarv ja finantsvõimendus 
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2016. aasta väljavaade 

Võrreldes 2015. aasta aastaaruandes toodud 

prognoosiga, ei ole kontserni 2016. aasta väljavaade 

muutunud. Võrreldes 2015. aastaga, 2016. aasta 

müügitulud prognoosi kohaselt mõnevõrra langevad, 

EBITDA ja investeeringud langevad*.  

Suurimat mõju kontserni tulemustele avaldavad 

jätkuvalt madalad vedelkütuste ja elektri turuhinnad 

ning 2015. aastaga võrreldes väiksem 

tuletistehingute kogus. Negatiivset mõju aitab 

mõnevõrra tasakaalustada aasta teises pooles 

tõenäoliselt langev keskkonnatasude määr, mille tõttu 

elektrienergia toodang 2016. aasta kokkuvõttes 

tõenäoliselt mõnevõrra suureneb. 

Nõukogu ja juhatus on teinud ettepaneku maksta 

omanikule dividende 40 mln eurot, millele lisandub 

tulumaks 10 mln eurot. 

 

Riskimaandamistehingud 

Kontserni tulud elektri ja vedelkütuste müügist 

sõltuvad maailmaturu  hindadest. Peamist mõju 

kontserni majandustulemustele avaldavad elektri hind 

Nord Pooli kauplemissüsteemis ja põlevkiviõli 

referentstooteks oleva 1% väävlisisaldusega kütteõli 

hind maailmaturul.   

Kontsern on 2016. aasta II-IV kvartalisse ette 

müünud 3,0 TWh elektrienergiat (sh jaeturul ette 

müüdud elektrienergia) keskmise hinnaga 36,2 

€/MWh. Vedelkütuseid on ette müüdud 118 tuhat 

tonni keskmise hinnaga 321 €/tonn. 2017. aastasse 

on elektrienergiat ette müüdud 1,7 TWh keskmise 

hinnaga 35,3 €/MWh.  

2016. aastaks on kontserni CO2 heitmekvootide 

positsioon  12,0 mln tonni keskmise hinnaga 6,0 

€/tonn (sealhulgas tulevikutehingud, 

investeerimistoetusega seotud tasuta kvoodid ja 

eelmiste perioodide jääk).  2017. aastaks on CO2 

positsioon 3,1 mln tonni, koosnedes peamiselt 

investeerimistoetusega seotud tasuta kvootidest. 
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Lühendatud konsolideeritud kasumi- ja koondkasumiaruanne 
KONSOLIDEERITUD KASUMIARUANNE 3 kuud 12 kuud Lisa 

miljonites eurodes 1. jaanuar - 31. märts 1. aprill - 31. märts   

  2016 2015 2015/16 2014/15   

Müügitulu 197,0 219,8 753,9 873,3 3 

Muud äritulud 4,8 6,5 14,5 25,9   

Sihtfinantseerimine 0,1 0,0 0,4 0,3   

            

Valmis- ja lõpetamata toodangu varude jääkide 
muutus 

5,2 4,1 29,1 -3,4   

Kaubad, toore, materjal ja teenused -95,9 -90,7 -331,8 -364,0   

Tööjõukulud -33,3 -34,9 -138,0 -142,8   

Põhivara kulum ja väärtuse langus -35,3 -35,0 -208,8 -129,7   

Muud tegevuskulud -17,6 -17,0 -90,0 -72,6   

            

ÄRIKASUM 25,0 52,8 29,3 187,0   

Finantstulud 0,1 1,4 4,9 4,9   

Finantskulud -5,6 0,5 -16,6 -2,8   

Neto finantstulud (-kulud) -5,5 1,9 -11,7 2,1   

            

Kasum kapitaliosaluse meetodil investeeringutelt 
sidusettevõtjatesse 

-0,1                      -                               2,5  -2,4   

            

KASUM ENNE TULUMAKSUSTAMIST 19,4 54,7 20,1 186,7   

TULUMAKSUKULU                   -                         -    -14,9 -23,7   

            

ARUANDEPERIOODI KASUM 19,4 54,7 5,2 163,0   

sh emaettevõtja omaniku osa kasumist 19,3 54,8 5,0 163,3   

mittekontrolliva osaluse osa 
kasumist/kahjumist 

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

            

Tava puhaskasum aktsia kohta (eurodes) 0,03 0,09 0,01 0,26 8 

Lahustunud puhaskasum aktsia kohta (eurodes) 0,03 0,09 0,01 0,26 8 

            

KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE 3 kuud 12 kuud   

miljonites eurodes 1. jaanuar - 31. märts 1. aprill - 31. märts   

  2016 2015 2015/16 2014/15   

ARUANDEPERIOODI KASUM 19,4 54,7 5,2 163,0   

Muu koondkasum           

Kirjed, mida võib edaspidi ümber klassifitseerida kasumiaruandesse:     

Riskimaandamisinstrumentide ümberhindlus -0,7 -17,4 -13,5 -28,0 
  

Välismaiste tütarettevõtjate ümberarvestusel 
tekkinud valuutakursivahed 

-1,0 6,0 -1,7 10,7 

  

Aruandeperioodi muu koondkasum -1,7 -11,4 -15,2 -17,3   

            

ARUANDEPERIOODI KOONDKASUM KOKKU 17,7 43,3 -10,0 145,7   

sh emaettevõtja omaniku osa kasumist 17,6 43,4 -10,2 146,0   

mittekontrolliva osaluse osa 
kasumist/kahjumist 

0,1 -0,1 0,2 -0,3 
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Lühendatud konsolideeritud finantsseisundi aruanne 

miljonites eurodes 31. märts 31. detsember Lisa 

VARAD 2016 2015 2015   

Põhivara         

Materiaalne põhivara 2 470,9 2 426,6 2 473,9 5 

Immateriaalne põhivara 39,3 70,3 41,1   

Investeeringud sidusettevõtjatesse 2,5 2,0 4,6   

Tuletisinstrumendid                                    -      1,2                         -      6 

Pikaajalised nõuded 34,4 37,5 32,9   

Kokku põhivara 2 547,1 2 537,6 2 552,5   

Käibevara         

Varud 79,5 46,7 71,9   

Kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikud 33,5 74,0 33,5   

Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 107,7 98,5 99,8   

Tuletisinstrumendid 25,4 61,2 40,3 6 

Raha ekvivalentidena mittekajastatavad hoiused                                     -      144,0                         -        

Raha ja raha ekvivalendid 160,8 62,5 159,8   

Kokku käibevara 406,9 486,9 405,3   

Kokku varad 2 954,0 3 024,5 2 957,8 3 

          

OMAKAPITAL         

Emaettevõtja omanikule kuuluv kapital ja reservid         

Aktsiakapital 621,6 621,6 621,6 7 

Ülekurss 259,8 259,8 259,8   

Kohustuslik reservkapital 62,1 59,0 62,1   

Riskimaandamise reserv 16,1 29,6 16,8   

Realiseerimata kursivahed 10,0 11,7 11,0   

Jaotamata kasum 618,8 678,8 599,5   

Kokku emaettevõtja omanikule kuuluv kapital ja reservid 1 588,4 1 660,5 1 570,8   

Mittekontrolliv osalus 1,2 1,0 1,1   

Kokku omakapital 1 589,6 1 661,5 1 571,9   

          

KOHUSTUSED         

Pikaajalised kohustused         

Võlakohustused 933,6 927,3 932,5 9 

Muud võlad 1,1 2,0 1,2   

Tuletisinstrumendid 0,0 1,8                         -      6 

Tulevaste perioodide tulud 172,5 163,1 171,4   

Eraldised 31,3 32,5 31,0 11 

Kokku pikaajalised kohustused 1 138,5 1 126,7 1 136,1   

Lühiajalised kohustused         

Võlakohustused 19,3 6,9 19,3 9 

Võlad hankijatele ja muud võlad 142,5 161,8 179,0   

Tuletisinstrumendid 12,1 0,9 11,8 6 

Eraldised 52,0 66,7 39,7 11 

Kokku lühiajalised kohustused 225,9 236,3 249,8   

Kokku kohustused 1 364,4 1 363,0 1 385,9   

Kokku kohustused ja omakapital 2 954,0 3 024,5 2 957,8   
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Lühendatud konsolideeritud rahavoogude aruanne 

  3 kuud 12 kuud Lisa 

miljonites eurodes 1. jaanuar - 31. märts 1. aprill - 31. märts   

  2016 2015 2015/16 2014/15   

Rahavood äritegevusest           

Äritegevusest saadud raha 47,9 162,7 236,3 394,6 10 

Makstud intressid ja laenukulud -0,1 -0,1 -44,0 -37,3   

Saadud intressid                 0,1                    -    0,5 0,7   

Makstud tulumaks -14,9                   -    -14,9 -23,5   

Kokku rahavood äritegevusest 33,0 162,6 177,9 334,5   

            

Rahavood investeerimisest           

Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel -39,6 -62,2 -202,3 -233,7   

Laekunud liitumis- ja muud teenustasud 2,7 2,7 14,1 11,6   

Laekunud materiaalse põhivara müügist                  0,3  0,8 2,5 2,4   

Raha ekvivalentidena mittekajastatavate hoiuste netomuutus                   -    -104,0 144,0 -7,0   

Piiratud kasutusega raha netomuutus 4,8 4,3 1,1 -0,2   

Antud laenud -1,5                   -    -4,4 -5,0 12 

Pikaajalistelt finantsinvesteeringutelt laekunud dividendid                 2,0                    -    3,9 1,7   

Laekunud tütarettevõtja müügist                   -                      -                      -                    4,7    

Laekunud sidusettevõtja osaluse müügist ja likvideerimisest                   -                      -                      -    11,6   

Kokku rahavood investeerimisest -31,3 -158,4 -41,1 -213,9   

            

Rahavood finantseerimisest           

Saadud pikaajalised laenud                   -                      -    30,4 0,5   

Tagasi makstud pangalaenud -0,7 -0,7 -6,9 -1,4   

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

Tasutud tütarettevõtja vähemusosaluse soetamisel                   -    -1,2                   -    -1,2   

Makstud dividendid                   -                      -    -61,9 -93,6   

Kokku rahavood finantseerimisest  -0,7 -1,9 -38,5 -95,8   

            

Puhas rahavoog 1,0 2,3 98,3 24,8   

            

Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi algul 159,8 60,2 62,5 37,7   

Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi lõpul 160,8 62,5 160,8 62,5   

Kokku raha ja raha ekvivalentide muutus  1,0 2,3 98,3 24,8   
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Lühendatud konsolideeritud omakapitali muutuste aruanne 
LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD OMAKAPITALI MUUTUSTE 
ARUANNE           

miljonites eurodes 

Emaettevõtja omanikule kuuluv omakapital 

Mitte-
kontrolliv 

osalus 
Kokku Aktsia-

kapital 
(lisa 7) 

Üle-
kurss 

Kohus-
tuslik 

reserv-
kapital 

Muud 
reservid 

Jaota-
mata 

kasum 
Kokku 

                  

Omakapital seisuga 31. detsember 2014 621,6 259,8 59,0 52,7 624,0 1 617,1 2,3 1 619,4 

                  

Aruandeperioodi kasum - - - - 54,8 54,8 -0,1 54,7 

Aruandeperioodi muu koondkasum - - - -11,4 - -11,4 - -11,4 

Aruandeperioodi koondkasum kokku - - - -11,4 54,8 43,4 -0,1 43,3 

                  

Tütarettevõtja vähemusosaluse 
omandamine 

- - - - - - -1,2 -1,2 

                  

Kokku tehingud omanikega, mis on 
kajastatud otse omakapitalis 

- - - - - - -1,2 -1,2 

                  

Omakapital seisuga 31. märts 2015 621,6 259,8 59,0 41,3 678,8 1 660,5 1,0 1 661,5 

                  

Omakapital seisuga 31. detsember 2015 621,6 259,8 62,1 27,8 599,5 1 570,8 1,1 1 571,9 

                  

Aruandeperioodi kasum - - - - 19,3 19,3 0,1 19,4 

Aruandeperioodi muu koondkasum - - - -1,7 - -1,7 - -1,7 

Aruandeperioodi koondkasum kokku - - - -1,7 19,3 17,6 0,1 17,7 

                  

                  

Kokku tehingud omanikega, mis on 
kajastatud otse omakapitalis 

- - - - - - - - 

                  

Omakapital seisuga 31. märts 2016 621,6 259,8 62,1 26,1 618,8 1 588,4 1,2 1 589,6 
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Lühendatud konsolideeritud vahearuande lisad 

1. Arvestus- ja aruandluspõhimõtted 

Käesolevad lühendatud konsolideeritud 

vahearuanded on koostatud kooskõlas 

rahvusvaheliste finantsaruandluse standarditega 

(IFRS) ja Rahvusvaheliste Finantsaruandlus-

standardite Tõlgendamise Komitee (IFRIC) 

tõlgendustega, nagu Euroopa Liit on need vastu 

võtnud. Aruannete koostamisel on lähtutud standardi 

IAS 34 "Vahearuandlus" nõuetest lühendatud 

vahearuannete kohta. Käesolevaid konsolideeritud 

lühendatud vahearuandeid tuleks lugeda koos 31. 

detsembril 2015 lõppenud majandusaasta kohta 

koostatud aastaaruandega, mis oli koostatud 

kooskõlas IFRS-idega, nagu Euroopa Liit on need 

vastu võtnud.  

Vahearuande koostamisel on kasutatud samu 

arvestuspõhimõtteid ja aruannete esitusviise nagu 

31. detsembril 2015 lõppenud majandusaasta kohta 

koostatud raamatupidamise aastaaruandes. 

Alates 1. jaanuarist 2016 kontsernile kohustuslikuks 

muutunud uued rahvusvahelise finantsaruandluse 

standardid, avaldatud standardite parandused ja 

Rahvusvaheliste Finantsaruandlusstandardite 

Tõlgendamise Komitee tõlgendused ei toonud kaasa 

muudatusi kontserni arvestuspõhimõtetes ega 

finantsaruandluses. 

Vahearuannete koostamine nõuab juhatuselt teatud 

otsuste tegemist, hinnangute ja eelduste kasutamist, 

mis mõjutavad arvestuspõhimõtete rakendamist ja 

aruandes esitatud varade ja kohustuste ning tulude ja 

kulude väärtusi. Tegelikud tulemused võivad erineda 

nendest hinnangutest. Olulised juhatuse poolt tehtud 

hinnangud kontserni arvestuspõhimõtete 

rakendamisel ja peamised ebakindluse allikad olid 

samad nagu 31. detsembri 2015 kohta koostatud 

konsolideeritud finantsaruannetes. 

Juhatuse hinnangul kajastab Eesti Energia ASi ja 

tema tütarettevõtjate (kontsern) perioodi 1. jaanuar 

2016 - 31. märts 2016 kohta koostatud vahearuanne 

õigesti ja õiglaselt kontserni finantsseisundit, 

rahavoogusid ja majandustulemusi. 

Käesolev vahearuanne ei ole auditeeritud ega muul 

moel kontrollitud audiitorite poolt. 

  



Eesti Energia I kvartali vahearuanne 2016, 1. jaanuar – 31. märts | 31 | 

2. Finantsriskide juhtimine 

2.1. Finantsriskide faktorid 

Kontserni tegevusega kaasnevad mitmed 

finantsriskid: tururisk (mis hõlmab valuutariski, 

õiglase väärtuse ja rahavoogude intressimäära riski 

ja hinnariski), krediidirisk ja likviidsusrisk. Lühendatud 

vahearuanne ei sisalda kogu informatsiooni kontserni 

finantsriskide juhtimise kohta, mille avalikustamine on 

nõutud raamatupidamise aastaaruandes, mistõttu 

tuleks vahearuannet lugeda koos kontserni 

majandusaasta aruandega seisuga 31. detsember 

2015. Võrreldes eelmise majandusaasta lõpuga ei 

ole toimunud olulisi muudatusi kontserni riskijuhtimise 

põhimõtetes. 

2.2. Õiglase väärtuse hindamine 

Alljärgnevates tabelites on toodud õiglases väärtuses 

kajastatavate finantsinstrumentide analüüs väärtuse 

hindamise meetodi järgi. Erinevaid tasemeid 

defineeritakse järgmiselt: 

 identsete varade või kohustiste 

(korrigeerimata) noteeritud hinnad aktiivsetel 

turgudel (tase 1); 

 muud sisendid kui 1. tasemele liigitatavad 

noteeritud hinnad, mis on vara või kohustise 

puhul kas otseselt või kaudselt jälgitavad 

(tase 2); 

 vara või kohustise puhul mittejälgitavad 

sisendid (tase 3). 

 

Alljärgnevas tabelis on toodud kontserni varad ja kohustused, mida kajastatakse õiglases väärtuses vastavalt 

õiglase väärtuse hierarhia tasemetele seisuga 31. märts 2016 ja 31. detsember 2015: 

     31. märts 2016 

miljonites eurodes Tase 1 Tase 2 Tase 3 Kokku 

Varad         

Kauplemisderivatiivid (lisa 6) - 2,4 - 2,4 

Rahavoogude 
riskimaandamisinstrumendid 
(lisa 6) 

- 2,7 20,3 23,0 

Kokku finantsvarad - 5,1 20,3 25,4 

Kohustused         

Kauplemisderivatiivid (lisa 6) 9,6 11,0 - 20,6 

Rahavoogude 
riskimaandamisinstrumendid 
(lisa 6) 

-8,5 - - -8,5 

Kokku finantskohustused 1,1 11,0 - 12,1 

          

     31. detsember 2015 

miljonites eurodes Tase 1 Tase 2 Tase 3 Kokku 

Varad         

Kauplemisderivatiivid (lisa 6) - 1,8 - 1,8 

Rahavoogude 
riskimaandamisinstrumendid 
(lisa 6) 

7,5 7,4 23,6 38,5 

Kokku finantsvarad 7,5 9,2 23,6 40,3 

Kohustused         

Kauplemisderivatiivid (lisa 6) 10,0 1,8 - 11,8 

Rahavoogude 
riskimaandamisinstrumendid 
(lisa 6) 

- - - - 

Kokku finantskohustused 10,0 1,8 - 11,8 
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2. Finantsriskide juhtimine, järg 

2.2. Õiglane väärtus, järg 

Hindamistehnikad ja mõõtmisel kasutatavad 

sisendid tasemel 1 

Aktiivsetel turgudel kaubeldavate 

finantsinstrumentide õiglase väärtuse aluseks on 

noteeritud turuhinnad aruandeperioodi lõpu seisuga. 

Turgu peetakse aktiivseks, kui noteeritud hinnad on 

lihtsalt ja regulaarselt kättesaadavad börsilt, 

vahendajalt, maaklerilt, tööstusharu grupilt, 

hindamisteenistuselt või regulatiivselt organilt ja need 

kujutavad tegelike ja regulaarselt aset leidvate 

turutingimustel toimuvate tehingute hindasid. 

Kontserni finantsvarade noteeritud turuhinnaks on 

nende hetke pakkumishind.  

Tasemele 1 on klassifitseeritud kontserni Nasdaq 

OMX-is kliiritud elektri tuletistehingud. 

Hindamistehnikad ja mõõtmisel kasutatavad 

sisendid tasemel 2  

Aktiivsel turul mittekaubeldavate finantsinstrumentide 

õiglane väärtus määratakse hindamistehnikate abil. 

Hindamistehnikates kasutatakse nii palju kui võimalik 

jälgitavaid turuandmeid, kui need on kättesaadavad, 

ja toetutakse nii vähe kui võimalik kontserni enda 

hinnangutele. Instrument liigitatakse tasemel 2, kui 

kõik olulised sisendandmed, mis on vajalikud õiglase 

väärtuse määramiseks, on jälgitavad. Kui üks või 

mitu olulist sisendit ei baseeru jälgitavatel 

turuandmetel, liigitatakse instrument tasemele 3.  

Kauplemisderivatiivide ja rahavoogude 

riskimaandamisinstrumentide väärtuste leidmisel 

kasutatakse Nasdaq OMX, ICE, Platt’s European 

Marketscani ning Nymexi noteeringuid 

 Forward-, swap- ja futuurlepingute õiglane 
väärtus on leitud bilansipäeva 
forwardhindade alusel, mille alusel arvutatud 
väärtus on diskonteeritud tagasi 
nüüdisväärtusesse. 

Hindamistehnikad ja mõõtmisel kasutatavad 

sisendid tasemel 3 

Kõik 3. taseme finantsinstrumendid on optsioonid. 

Optsioonide õiglane väärtus on leitud Turnbull-

Wakemani aasia tüüpi optsioonide hindamise 

analüütilise lahendiga, mille sisenditena kasutatakse 

futuuride hinda, täitmishinda, alusvara volatiilsuse 

määra, riskivaba intressimäära, kehtivuse lõpuni 

jäänud ajaperioodi, keskmise arvutamise alguseni 

jäänud ajaperioodi ja eelnevalt realiseerunud 

keskmist futuuride hinda keskmise arvestamise 

perioodil. 

Alljärgnevas tabelis on esitatud muutused tasemele 3 

klassifitseeritud finantsinstrumentide osas perioodil 1. 

jaanuar – 31. märts 2016: 

miljonites eurodes       
Rahavoogude 

riskimaandamis-
instrumendid 

Kokku 

Algsaldo 1. jaanuar 2016       23,6 23,6 

Kasumiaruandes kajastatud kasumid(+)/kahjumid(-)       2,9 2,9 

Riskimaandamise reservis kajastatud kasumid(+)/kahjumid(-)   -1,4 -1,4 

Laekumised(-)/tasumised(+) realiseerunud tehingutest     -4,8 -4,8 

Lõppsaldo 31. märts 2016       20,3 20,3 

Kokku perioodi kohta arvestatud 
kasumid(+)/kahjumid(-) aruandeperioodi lõpu seisuga 
olemasolevatelt varadelt, mis on kajastatud 
kasumiaruandes muude ärituludena või muude 
tegevuskuludena      

  0,9 0,9 

Kasumiaruandes kajastatud realiseerumata 
kasumi(+)/kahjumi(-) muutus aruandeperioodi 
lõpu seisuga olemasolevatelt varadelt 
aruandeperioodil       - - 
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2. Finantsriskide juhtimine, järg  

2.3. Korrigeeritud soetusmaksumuses kajastatavate finantsvarade ja -kohustuste õiglane väärtus  

Võlakirjade ja pangalaenude õiglane väärtus:  

miljonites eurodes     31. märts 31. detsember 

      2016 2015 

Võlakirjade nominaalväärtus    758,3 758,3 

Võlakirjade turuväärtus noteeritud müügihinna alusel  795,1 789,7 

          

Fikseeritud intressimääraga pangalaenude nominaalväärtus 210,4 210,4 

Fikseeritud intressimääraga pangalaenude õiglane väärtus 222,2 223,1 

          

Ujuva intressimääraga pangalaenude nominaalväärtus 49,1 49,8 

Ujuva intressimääraga pangalaenude õiglane väärtus  49,1 49,8 

Võlakirjad on nomineeritud eurodes ning noteeritud Londoni börsil. Võlakirjade turuväärtuse leidmisel on kasutatud 

õiglase väärtuse hierarhia tasemele 1 vastavaid sisendeid; fikseeritud intressimääraga pangalaenude õiglase 

väärtuse leidmisel on kasutatud diskonteeritud rahavoogude meetodit tasemele 3 vastavate sisenditega. Juhtkonna 

hinnangul ei erine ujuva intressimääraga laenude õiglane väärtus aruandeperioodi ega võrreldava perioodi lõpu 

seisuga nende bilansilisest väärtusest, kuna riskimarginaalid ei ole muutunud.  

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

 Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 

 Raha ekvivalentidena mittekajastatavad hoiused 

 Raha ja raha ekvivalendid 

 Võlad hankijatele ja muud võlad 
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3. Segmendiaruandlus 

Juhatus kasutab kontserni majandustulemuste 

hindamiseks ja juhtimisotsuste tegemiseks 

tootepõhist raporteerimist. Kontsern on määranud 

põhitooted ja -teenused ehk väärtustloovad üksused, 

mis toodavad kontserniväliseid tulusid ja kasumit, 

ning on üles ehitanud metoodika, mille alusel 

jaotatakse tulud ja kulud ning varad toodetele. 

Kontsernis on eristatud kolm peamist toodet ja 

teenust, mida esitatakse eraldi avalikustatavate 

segmentidena, ja mitmed väiksemad tooted ja 

teenused, mis on esitatud koos kui "Muud 

segmendid": 

1) elektrienergia (nii taastuvatest kui ka 

mittetaastuvatest allikatest elektrienergia 

tootmine ja müük ning energiakaubandus); 

2) võrguteenused (võrguteenuste müük 

reguleeritud turul); 

3) vedelkütused (vedelkütuste tootmine ja 

müük); 

4) muud segmendid (sh soojuse tootmine ja 

müük, põlevkivi müük, elektrivõrgu ja 

energeetikaseadmete ehitus ja sellega 

seotud teenused, vanametalli müük, 

põlevkivituha müük, muud tooted ja 

teenused). 

Muud segmendid sisaldavad kõrvaltooteid, mille 

osakaal üksikult nii kontserni müügitulust kui ka 

EBITDA-st on ebaoluline. Ükski nendest 

kõrvaltoodetest ei ületa kvantitatiivseid kriteeriume, 

mille puhul oleks nõutav nende kohta eraldi 

informatsiooni avalikustamine. 

Segmendi tulud hõlmavad ainult tulusid välistelt 

klientidelt, mis on saadud vastavate toodete ja 

teenuste müügist. 

Kõik kontserni ärikulud on jagatud toodetele ja 

teenustele, mille tootmise või osutamisega need on 

seotud. Kui toode (näiteks elektrienergia)  

on toodetud mitme kontserni äriüksuse poolt 

vertikaalselt integreeritud väärtusahelas, siis sellega 

seotud kulud hõlmavad kõigi üksuste tootmiskulusid, 

mis on selle toote valmistamises osalenud (näiteks 

elektrienergia kulu hõlmab selle tootmiseks kasutatud 

põlevkivi kulu). Kontserni üldkulud on jaotatud 

toodetele ja teenustele proportsionaalselt vastavalt 

osutatud teenustele.  

Juhatus hindab segmentide tulemusi peamiselt 

EBITDA alusel, aga jälgib lisaks ka ärikasumit. 

Finantstulusid ja -kulusid ning tulumaksukulu ei 

jaotata segmentide vahel. 

Kontserni varad on jaotatud segmentidele samas 

proportsioonis kuludega. Kohustusi segmentidele ei 

jaotata, kuna neid juhitakse tsentraalselt kontserni 

finantsosakonna poolt.  

Kuna segmendid põhinevad kontsernist välja 

müüdavatel toodetel ja teenustel (ja mitte juriidilistel 

isikutel), puuduvad segmentidevahelised tehingud, 

mida oleks vaja elimineerida. 

Võrguteenuste segmendi hinnad kuuluvad 

elektrituruseaduse kohaselt kooskõlastamisele 

Konkurentsiameti poolt. Konkurentsiamet on 

koostatud hindade kooskõlastamise metoodika, mis 

võtab arvesse kulusid, mis on vajalikud õiguslike 

kohustuste täitmiseks ning tagab põhjendatud 

tulukuse investeeritud kapitalilt. Reeglina loeb 

Konkurentsiamet investeeritud kapitaliks aasta 

keskmist põhivarade jääkväärtust, millele on lisatud 

5% välistuludest. Põhjendatud tulukuse määraks on 

ettevõtte kaalutud keskmine kapitali hind (WACC).  

Ülejäänud segmentide müügihinnad ei ole 

reguleeritud õigusaktidega. 
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3. Segmendiaruandlus, järg 

Müügitulu 

Emaettevõtja juhatusele esitatavates aruannetes on kontserniväliste klientide müügitulu arvestamisel kasutatud 

samu arvestuspõhimõtteid nagu konsolideeritud kasumiaruande koostamisel. 

miljonites eurodes 1. jaanuar - 31. märts 1. jaanuar - 31. märts 

  2016  2015 

    

Kontserniväliste 
klientide 

müügitulu   

Kontserniväliste 
klientide 

müügitulu* 

          

Elektrienergia   90,4   100,1 

Võrguteenused   72,1   66,6 

Vedelkütused   7,0   24,7 

Muud   27,4   28,4 

Kokku   197,0   219,8 

          

EBITDA         

miljonites eurodes 1. jaanuar - 31. märts 1. jaanuar - 31. märts 

  2016  2015 

    EBITDA   EBITDA* 

Elektrienergia   27,3   36,6 

Võrguteenused   28,0   24,2 

Vedelkütused   0,5   14,3 

Muud   4,5   12,7 

Kokku   60,3   87,8 

Põhivara kulum ja amortisatsioon   -35,3   -35,0 

Neto finantstulud (-kulud)   -5,5   1,9 

Kasum kapitaliosaluse meetodil 
investeeringutelt sidusettevõtjatesse   -0,1   - 

Kasum enne tulumaksustamist   19,4   54,7 

          

VARAD         

miljonites eurodes 31. märts 2016 31. detsember 2015 

      

    Varad   Varad 

Elektrienergia   1 219,4   1 236,1 

Võrguteenused   978,7   968,8 

Vedelkütused   357,7   360,4 

Muud   398,3   392,5 

Kokku   2 954,0   2 957,8 

          

* Seoses metoodika täpsustamisega on võrdlusandmeid muudetud võrreldes 31. märts 2015 vahearuandes avaldatud andmetega 
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4. Ärikasumi sesoonsus 

Õhutemperatuur on kontserni jaoks olulisim majandustulemuste sesoonsust põhjustav tegur. Madalamad 

temperatuurid talvel põhjustavad võrreldes suvega suuremat elektrienergia ja soojusenergia nõudlust, mille tõttu 

kontserni äritulud ja ärikasum talvekuudel ületavad oluliselt ettevõtte äritulusid ja ärikasumit suvekuudel. 

5. Materiaalne põhivara 

miljonites eurodes Maa Hooned Rajatised 
Masinad 

ja 
seadmed 

Muud 
Lõpetamata 

ehitus ja 
ettemaksed 

Kokku 

Materiaalne põhivara seisuga 31. detsember 2015               

Soetusmaksumus 43,6 256,6 953,5 2 024,9 5,9 610,0 3 894,5 

Kogunenud kulum  - -103,6 -385,0 -927,8 -4,2 - -1 420,6 

Jääkmaksumus  43,6 153,0 568,5 1 097,1 1,7 610,0 2 473,9 

Kokku materiaalne põhivara seisuga 31. 
detsember 2015 

43,6 153,0 568,5 1 097,1 1,7 610,0 2 473,9 

Perioodil 1. jaanuar 2016 - 31. märts 2016 toimunud liikumised           

Investeeritud põhivara soetusse - - - 2,1 - 29,1 31,2 

Arvestatud kulum  - -1,6 -6,8 -25,3 -0,1 -0,1 -33,9 

Müüdud põhivara jääkväärtuses - - - -0,2 - - -0,2 

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

Ümberklassifitseerimine - 0,6 9,2 46,6 - -56,4 - 

Kokku perioodil 1. jaanuar 2016 - 31. märts 2016 
toimunud liikumised 

-0,1 -1,0 2,4 23,2 -0,1 -27,4 -3,0 

Materiaalne põhivara seisuga 31. märts 2016               

Soetusmaksumus 43,5 257,2 962,7 2 071,5 5,9 582,6 3 923,4 

Kogunenud kulum  - -105,2 -391,8 -951,2 -4,3 - -1 452,5 

Jääkmaksumus  43,5 152,0 570,9 1 120,3 1,6 582,6 2 470,9 

Kokku materiaalne põhivara seisuga 31. märts 
2016 

43,5 152,0 570,9 1 120,3 1,6 582,6 2 470,9 

                

Seisuga 31. märts 2016 oli kontsernil põhivara soetamiseks sõlmitud lepingutest tulenevaid kohustusi 93,8 mln euro    

(31. detsember 2015: 94,4 mln euro) eest.               
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6. Tuletisinstrumendid 

miljonites eurodes 
31. märts 2016 31. detsember 2015 

Varad Kohustused Varad Kohustused 

Elektrienergia ostu ja müügi forward- ja futuurlepingud - 
rahavoogude riskimaandamisinstrumendid 

- -8,5 7,5 - 

Elektrienergia ostu ja müügi forward- ja futuurlepingud - 
kauplemisderivatiivid 

2,4 10,2 1,3 11,0 

Kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikute ostu ja müügi 
futuurlepingud ning lepingud fondidega - kauplemisderivatiivid 

- 10,4 0,1 0,8 

Vedelkütuste müügi  swap- ja optsioonilepingud - rahavoogude 

riskimaandamisinstrumendid 
23,0 - 31,0 - 

Vedelkütuste müügi  swap- ja optsioonilepingud - 
kauplemisderivatiivid 

- - 0,4 - 

Kokku tuletisinstrumendid 25,4 12,1 40,3 11,8 

7. Aktsiakapital ja dividendid 

Seisuga 31. märts 2016 oli Eesti Energia ASil registreeritud 621 645 750 aktsiat (31. detsember 2015: 621 645 750 

aktsiat). Aktsia nimiväärtus on 1 euro. 

8. Tava ja lahustunud puhaskasum aktsia kohta 

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. 

  3 kuud 12 kuud 

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

  2016 2015 2015/16 2014/15 

Emaettevõtja omaniku osa kasumist (mln eurot) 19,3 54,8 5,0 163,3 

Kaalutud keskmine aktsiate arv (mln) 621,6 621,6 621,6 621,6 

Tava puhaskasum aktsia kohta (eurot) 0,03 0,09 0,01 0,26 

Lahustunud puhaskasum aktsia kohta (eurot) 0,03 0,09 0,01 0,26 
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9. Võlakohustuste nominaalväärtus ja korrigeeritud soetusmaksumus 

miljonites eurodes 

31. märts 2016 31. detsember 2015 

Nominaal-
väärtus 

Korrigeeritud 
soetus-

maksumus 

Nominaal-
väärtus 

Korrigeeritud 
soetus-

maksumus 

Lühiajalised võlakohustused         

Pikaajaliste pangalaenude tagasimaksed järgmisel perioodil 19,3 19,3 19,3 19,3 

Kokku lühiajalised võlakohustused 19,3 19,3 19,3 19,3 

          

Pikaajalised võlakohustused         

Pangalaenud 240,2 240,0 240,9 240,6 

Emiteeritud võlakirjad 758,3 693,6 758,3 691,9 

Kokku pikaajalised võlakohustused 998,5 933,6 999,2 932,5 

Kokku võlakohustused 1 017,8 952,9 1 018,5 951,8 

Seisuga 31. märts 2016 oli kontsernil väljavõtmata 

laenusid 220,0 mln euro eest (31. detsember 2015: 

220,0 mln eurot), nende hulgas olid 2015. aasta juulis 

SEB ja Pohjola pangaga sõlmitud muutuva 

intressimääraga kahepoolsed likviidsuslaenulepingud 

kokku mahus 150,0 mln eurot, tähtajaga 5 aastat 

(2020. aasta juuli).  

2013. aasta oktoobris sõlmis kontsern 100,0 mln euro 

mahus investeerimislaenulepingu EIB-ga, mida on 

võimalik välja võtta kuni oktoobrini 2016. 31. märts 

2016 seisuga oli laenu väljavõetud osa 30,0 mln 

eurot. Laenu intressimäär lepitakse kokku laenu 

väljavõtmisel. 

 

  



Eesti Energia I kvartali vahearuanne 2016, 1. jaanuar – 31. märts | 39 | 

10. Äritegevusest saadud raha 

miljonites eurodes 

3 kuud 12 kuud 

1. jaaanuar - 31. märts 1. aprill - 31. märts 

2016 2015 2015/16 2014/15 

Kasum enne tulumaksustamist 19,4 54,7 20,1 186,7 

Korrigeerimised         

Materiaalse põhivara kulum ja väärtuse langus  33,9 33,7 203,3 124,0 

Immateriaalse põhivara amortisatsioon  1,4 1,3 5,5 5,7 

Tuludena kajastatud liitumis- ja muud teenustasud  -1,7 -1,6 -6,6 -6,2 

Kasum äri müügist - - - -3,4 

Kasum materiaalse põhivara müügist -0,2 -0,4 -1,4 -1,3 

Põhivara soetamiseks saadud sihtfinantseerimise 
amortisatsioon 

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

Kasum/kahjum kapitaliosaluse meetodil 
investeeringutelt sidusettevõtjatesse  

0,1 - -2,5 2,4 

Tasumata/laekumata kasum/kahjum 
tuletisinstrumentidelt 

14,5 -2,2 32,9 -27,9 

Kahjum ebatõenäoliselt laekuvatest laenunõuetest - - 11,0 - 

Kursikasum/-kahjum välisvaluutas antud laenudelt 1,5 -4,1 1,8 -7,3 

Intressikulu võlakohustustelt  3,7 3,4 13,2 9,0 

Intressi- ja muud finantstulud -0,1 -1,4 -4,9 -4,9 

Korrigeeritud kasum enne maksustamist 72,4 83,3 272,1 276,6 

Äritegevusega seotud käibevarade netomuutus         

Äritegevusega seotud nõuete muutus 3,5 16,3 2,8 4,1 

Varude muutus -7,6 -5,9 -32,8 0,9 

Muu äritegevusega seotud käibevarade netomuutus -17,7 75,9 24,6 114,7 

Kokku äritegevusega seotud käibevarade 
netomuutus 

-21,8 86,3 -5,4 119,7 

Äritegevusega seotud kohustuste netomuutus         

Eraldiste muutus  12,4 -7,2 -17,0 -15,6 

Võlgnevuse muutus hankijatele -6,9 1,1 -7,7 10,7 

Muu äritegevusega seotud kohustuste netomuutus -8,2 -0,8 -5,7 3,2 

Kokku äritegevusega seotud kohustuste 
netomuutus 

-2,7 -6,9 -30,4 -1,7 

Äritegevusest saadud raha 47,9 162,7 236,3 394,6 
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11. Eraldised 

  Algjääk Moodus- Arvestatud  Kasuta- Lõppjääk 

  31. detsember tamine ja intressi- mine 31. märts 2016 

miljonites eurodes 2015 ümber- kulu   Lühiajaline Pikaajaline 

    hindamine     eraldis eraldis 

Keskkonnakaitselised eraldised 28,3 0,1 0,2 -0,7 5,2 22,7 

Mäetööde lõpetamise eraldised 0,7 - - - - 0,7 

Töötajatega seotud eraldised 6,6 - - -1,0 1,1 4,5 

Varade demonteerimise kulude eraldis 3,3 - 0,1 - - 3,4 

Kasvuhoonegaaside emissiooni eraldis 28,3 13,7 - - 42,0 - 

Lepingutest tulenevate kohustuste 
eraldis 

3,5 0,2 - - 3,7 - 

Kokku eraldised 70,7 14,0 0,3 -1,7 52,0 31,3 
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12. Tehingud seotud osapooltega 

Eesti Energia ASi aktsiad kuuluvad 100% Eesti Vabariigile. Kontserni aruande koostamisel on loetud seotud 

osapoolteks sidusettevõtjad, emaettevõtja juhatuse ja nõukogu liikmed ning muud ettevõtjad, kelle üle nimetatud 

isikutel on oluline mõju.  

Samuti on loetud seotud osapoolteks kõik üksused, kus riigil on kontroll või valitsev mõju. 

miljonites eurodes 
1. jaanuar – 31. märts 

2016 2015 

Tehingud sidusettevõtjatega     

      

Kaupade ja teenuste ost 4,4 5,8 

Tulu kaupade ja teenuste müügist 0,2 0,3 

Finantstulud - 1,3 

Antud laenud 1,5 - 

      

miljonites eurodes 

  

31. märts 2016 31. detsember 2015 

Nõuded sidusettevõtjatele ning võlad sidusettevõtjatele     

      

Nõuded 43,8 44,2 

sh pikaajalised laenunõuded 43,6 42,5 

Ebatõenäoliselt laekuvad laenunõuded sidusettevõtjatelt -11,0 -11,0 

Võlad 4,1 4,8 

sh pikaajalised võlad 1,1 1,1 

Juhatuse liikmetega teenistuslepingu ennetähtaegse lõpetamise korral on teenistuslepingutes ette nähtud kolme 

kuu hüvitise maksmine. Perioodil 1. jaanuar - 31. märts 2016 moodustasid nõukogudele ja juhatustele arvestatud 

tasud kokku 0,6 mln eurot. 

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

turuhinnas, selle puudumisel kasutatakse kokkuleppehindu. 

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

tavapärase äritegevuse käigus. Kontsern on teinud aruandeperioodil ja võrreldaval perioodil olulises summas ostu- 

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

miljonites eurodes 
1. jaanuar – 31. märts 

2016 2015 

Tehingud Elering AS kontserniga     

      

Kaupade ja teenuste ost 31,3 29,7 

Põhivara ost ja ettemaksed põhivara eest 0,1 0,2 

Tulu kaupade ja teenuste müügist (sh taastuvenergia toetus) 5,6 6,8 

Põhivara müük - 0,4 

      

miljonites eurodes 

  

31. märts 2016 31. detsember 2015 

Nõuded Elering ASi vastu ning kohustused Elering ASi ees     

      

Nõuded 2,0 3,4 

Kohustused 18,5 18,4 

 

  



Eesti Energia I kvartali vahearuanne 2016, 1. jaanuar – 31. märts | 42 | 

13. Kasumiaruande võrdlusandmete korrigeerimine 

Käesolevas vahearuandes on erinevalt 2015. aasta I kvartali vahearuandest kasvuhoonegaaside lubatud 

heitkoguse ühikute müügitulu ja müüdud ühikute maksumus kajastatud saldeerituna. Seetõttu on käesolevas 

vahearuandes tehtud tagasiulatuvat muutused kasumiaruande kirjetes. Muudatuse mõju kohta on info avaldatud 

alljärgnevas tabelis: 

KONSOLIDEERITUD KASUMIARUANNE 3 kuud   

miljonites eurodes 1. jaanuar - 31. märts   

  2015     

  muudetud esialgne vahe 

Muud äritulud 6,5 69,9 -63,4 

Kaubad, toore, materjal ja teenused -90,7 -154,1 63,4 

        

        
KONSOLIDEERITUD KASUMIARUANNE 12 kuud   

miljonites eurodes 1. aprill - 31. märts   

  2014/15     

  muudetud esialgne vahe 

Muud äritulud 25,9 89,3 -63,4 

Kaubad, toore, materjal ja teenused -364,0 -427,4 63,4 
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Suhtarvude, terminite ja lühendite seletused 
1 MWh – megavatt-tund. Energiahulk, mille toodab (või tarbib) ühe 

tunni jooksul ühtlase 1 MW (megavatt) võimsusega töötav seade 

1 000 000 MWh = 1 000 GWh = 1 TWh 

Clean Dark Spread (CDS) – Eesti Energia põlevkivi ja CO2 kulu 

vaba marginaal. Elektri börsihinnast (NPS Eesti) on maha arvatud 

põlevkivi kulud ning CO2 kulud (arvestades CO2 detsembri futuuri 

hinda ning elektrienergia MWh tootmisel tekkivat CO2 kogust) 

CO2 heitmekvoot – tulenevalt Euroopa Liidu heitkogustega 

kauplemise süsteemist (ETS) annab üks heitmekvoot omanikule 

õiguse ühe tonni süsinikdioksiidi (CO2) emiteerimiseks. Kvootide 

hulk on piiratud, mistõttu kujuneb kvootidele rahaline väärtus 

EBITDA marginaal – ärikasum enne kulumit jagatud müügituluga 

FFO – ingl k Funds From Operations. Äritegevuse rahavoog, v.a 

käibekapitali muutused 

Finantsvõimendus – netovõlg jagatud netovõla ja omakapitali 

summaga 

Hüdroressursside tase – suurim osa Põhjamaade elektrienergia 

toodangust põhineb hüdroenergial, mille tootmismaht sõltub 

hüdroreservuaaride veetasemetest 

Keevkihttehnoloogia (CFB) – keevkihtpõletuse tehnoloogia (ingl 

k circulating fluidised bed), kus toimub suuremate (põlemata) 

osakeste tagasitoide koldesse 

Likviidsus – likviidsete varade maht. Raha ja ekvivalentide, 

lühiajaliste finantsinvesteeringute ja üle 3-kuulise tähtajaga 

deposiitide summa 

Muutuvkasum – kasum pärast müügituludest muutuvkulude 

lahutamist 

Netovõlg – võlakohustused (amortiseeritult) miinus raha ja raha 

ekvivalendid, rahaturu fondiosakud ja intressivõlakirjad 

NP süsteemihind –Nord Pooli elektribörsi hind, mille arvutamise 

aluseks on kõik tehtud ostu ja müügi pakkumised, arvestamata 

sealjuures ülekandevõimsuste piiranguid 

Põlevkivivarude hinnangud – väljaspool Eestit on geoloogiliste 

uuringute tulemusel määratud kõrge majandusliku potentsiaaliga 

põlevkivivarud arvestamata kitsendusi, mis võivad kasutamist 

piirata. Eestis, maapõue regulatsioonist ning varude uurimise 

praktikast lähtuvalt, arvestatakse teadaolevate tehniliste, 

keskkonnakaitseliste ja sotsiaalmajanduslike piirangutega. Varude 

arvestust peetakse keskkonnaregistri maardlate nimistu põhiselt. 

Põlevkivivarud liigituvad kategooriatesse: kõrge 

usaldusväärsusega, usaldusväärsed ja prognoositud (varud) 

tulenevalt nende uurituse täpsusastmest 

Põhivarade tootlus – ingl k Return On Fixed Assets – ROFA. 

Jooksva 12 kuu ärikasum jagatud keskmise põhivarade mahuga, 

v.a lõpetamata ehitused (jaotatud tootele) 

RAB – ingl k Regulated Asset Base ehk reguleeritud varade maht 

ROIC – ingl k Return On Invested Capital ehk ärikasum jagatud 

keskmise investeeritud kapitaliga 

SAIDI – ingl k System Average Interruption Duration Index ehk 

süsteemi katkestuskestuse indeks. Kliendikatkestuste kogukestus 

minutites jagatud teenindatud klientide arvuga 

SAIFI – ingl k System Average Interruption Frequency Index ehk 

süsteemi katkestussageduse indeks. Kliendikatkestuste koguarv 

jagatud teenindavate klientide arvuga 

Tulevikutehingutega kaetud positsioon – tulevikus müüdava 

elektrienergia ja vedelkütuste ning ostetavate heitmekvootide 

keskmine hind ja sellele vastav kogus on eelnevalt fikseeritud 

Võrgukaod – tarbijateni jõudev elektrienergia kogus on mõnevõrra 

väiksem elektrijaamadest võrku antud kogusest, kuna 

ülekandmisel muundub osa elektrienergiast elektriliinides ja 

trafodes soojuseks. Väiksemal määral põhjustavad kadu ka 

elektrivargused ja ebatäpne mõõtmine. Võrguettevõte peab 

kaoenergia kompenseerima ning selleks on vaja osta igal tunnil 

vastav kogus elektrienergiat 

 

 

 


