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• Käesolev presentatsioon ja kõik sellega kaasnevad materjalid (edaspidi “presentatsioon”) on koostatud Eesti Energia AS-i (”Ettevõte”) poolt üksnes 
informatiivsel eesmärgil presentatsiooni kasutaja tarbeks. Presentatsiooni kas täielikult või osaliselt vaadeldes, salvestades, lugedes või sellega muul moel 
tutvudes nõustute käesolevaga alljärgnevate piirangutega ja muude tingimustega.

• Presentatsiooni võib vaadelda, printida või kopeerida ainult oma tarbeks. Presentatsioonis sisalduvat informatsiooni ei tohi kas täielikult või osaliselt 
kopeerida, paljundada, reprodutseerida, edastada, esitada, välja panna või muul moel levitada, avalikustada või levitada. 

• Presentatsioon ei ole mõeldud kui ega sisalda endas ettepanekut asuda läbirääkimistesse lepingu sõlmimiseks, pakkumist, soovitust või kutset Ettevõtte 
väärtpaberite ega ühegi Ettevõtte gruppi kuuluva tütarettevõtte väärtpaberite märkimiseks või mistahes viisil omandamiseks. Lisaks ei moodusta 
presentatsioon ei terviklikult ega osaliselt väärtpaberite pakkumise materjali ning selles sisalduvale informatsioonile ei või tugineda ühtegi lepingu 
sõlmimisega seonduvalt. Iga investor, kes kavatseb omandada Ettevõtte väärtpabereid peab teostama iseseisva analüüsi enne investeerimisotsuse 
tegemist. Presentatsioon on koostatud üksnes informatiivsel eesmärgil Ettevõtte taustinformatsiooni esitamiseks ning Ettevõte jätab endale õiguse 
presentatsioonis sisalduvat teavet igal ajal oma äranägemisel muuta ja/või täiendada ilma etteteatamata. Lisaks on presentatsioonis sisalduv informatsioon 
kogutud mitmest allikast ning väljendab presentatsiooni kuupäeval valitsevat olukorda, mis võib muutuda.

• Presentatsioonis sisalduvat informatsiooni ei ole sõltumatult kontrollitud. Ettevõte ei ole kohustatud presentatsioonis esitatud informatsiooni uuendama, 
täiendama või muuta, kui asjaolud muutuvad võrreldes presentatsioonis esitatuga. Ettevõtte või selle esindajad, juhid, töötajad või mistahes muud isikud ei 
anta ühtegi kinnitust ega garantiid presentatsioonis esitatud informatsiooni või arvamuste täpsuse, terviklikkuse, ammenduvuse, asjakohasuse, või õigsuse 
osas ning sellise informatsiooni või arvamuse usaldamine või sellele mistahes eesmärgil tuginemine on presentatsiooni kasutaja enda risk. Ettevõte ega 
selle esindajad, juhid, töötajad või mistahes muud isikud ei vastuta kahju eest, mis on tekkinud seoses presentatsiooni või mistahes selles sisalduva 
informatsiooni kasutamisega või mõnel muul moel presentatsiooniga seotud tegevustega.

• Presentatsioon sisaldab “tulevikku-suunatud väiteid” sh kõik väited lisaks ajaloolistele faktidele näiteks (kuid mitte ainult) sellised väited, millele eelnevad, 
järgnevad või sisaldavad järgmisi sõnu nagu "eesmärk," "arvama," "ootama," "püüdlema," "soovima," "tahtma," "võima," "ootama," "planeerima," või teisi 
sarnaseid väljendeid või nende eitavaid vasteid. Sellised tulevikku-suunatud väited hõlmad teadaolevaid ja tundmatuid riske, määramatust ning teise olulisi 
faktoreid, mis ei ole Ettevõtte kontrolli all ning mis võivad oluliselt mõjutada sellistes tulevikku-suunatud väidetes kasutatud või otseselt või kaudselt 
mõeldud Ettevõtte tuleviku tulemusi, tegevust ning saavutusi. Sellised tulevikku-suunatud väited põhinevad erinevatel eeldustel sh Ettevõtte praegusel ning 
tuleviku strateegial ning tegevuskeskkonnal, kus Ettevõte tulevikus tegutseb. Tulevikku-vaatavad väited on oma loomult riskantsed ning määramatud, kuna 
keskenduvad sündmustele, mis võivad tulevikus juhtuda või mitte. Vastavalt sellele on igasugune tulevikku-vaatavate väidete usaldamine või neile 
tuginemine üksnes presentatsiooni kasutaja enda risk. Nimetatud tulevikku-vaatavad väited kajastavad ainult selliste väidete koostamise kuupäeva ja 
Ettevõte ega ükski selle esindaja, töötaja, nõustaja või mistahes muu isik ei ole kohustatud täiendama, muutma, uuendama või üle vaatama ühtegi selliseid 
presentatsioonis kajastatud tulevikku-suunatud väiteid vastavalt Ettevõttes või tegevuskeskkonnas toimuvatele muudatustele. Ettevõtte varasemate  
perioodide tulemused ei kajasta tuleviku sündmusi ja tulemusi. 

• Presentatsioonis kasutatud üksi väide ei ole mõeldud mistahes tuleviku prognoosi esitamiseks. Presentatsioon ei ole suunatud või mõeldud kasutamiseks 
või levitamiseks ühelegi füüsilisele või juriidilisele isikule, mis on sellise asukoha, osariigi, riigi või mõne muu jurisdiktsiooni resident, elanik või kodanik, kus 
presentatsiooni levitamine, avaldamine, kasutamine vms oleks õigusaktidega vastuolus või mis vajaks sellises jurisdiktsioonis registreerimist või litsentsi.

Oluline informatsioonOluline informatsioonOluline informatsioonOluline informatsioon
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Äritulud

Investeeringud

Ärikasum

Äritegevuse rahavood

Äritulude jätkuv kasvÄritulude jätkuv kasvÄritulude jätkuv kasvÄritulude jätkuv kasv
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60%

40%

Ligi 90% ärikasumist avatud turgudeltLigi 90% ärikasumist avatud turgudeltLigi 90% ärikasumist avatud turgudeltLigi 90% ärikasumist avatud turgudelt

2010 II kvartal

Äritulud
170 mln €

Ärikasum
38 mln €

2011 II kvartal

Äritulud
206 mln €

Ärikasum
37 mln €

- avatud turud – elekter, õli, telekommunikatsioon, metalltooted, muud teenused
- reguleeritud turud – võrguteenus, elekter, soojus

Avatud turu tulude 
osakaal kasvab 
jätkuvalt

Reguleeritud äri 
kasumlikkus 
langenud
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Hind Eesti piirkonnas, 
võrdlus Soome ja Leedu hinnaga

Tunnihinnad Eesti ja Soome piirkonnas Tunnihinnad Eesti ja Soome piirkonnas Tunnihinnad Eesti ja Soome piirkonnas Tunnihinnad Eesti ja Soome piirkonnas 
II kvartalis võrdsed ligi 40% ajastII kvartalis võrdsed ligi 40% ajastII kvartalis võrdsed ligi 40% ajastII kvartalis võrdsed ligi 40% ajast

• Keskmine hind Nord Pool Eesti 
piirkonnas 45,1 €/MWh (+24,1%), 
Soome piirkonnas 51,8 €/MWh 
(+24,7%) ja Leedu elektribörsil 
46,7 €/MWh (+12,3%)

• Eesti piirkonna keskmine hind 
1,5 korda üle reguleeritud hinna

• Eesti ja Soome piirkonna 
tunnihinnad võrdsed 38,5% ajast

• Soome piirkonna hinda mõjutas 
kõrge hüdroreservuaaride tase
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Äritulude kasv ühekordsetest tuludestÄritulude kasv ühekordsetest tuludestÄritulude kasv ühekordsetest tuludestÄritulude kasv ühekordsetest tuludest

170

206

+1

+6
+2

+6

+21

150

160

170

180

190

200

210

 Äritulud 2010
II kv

Elektri müük
reguleeritud

hinnaga

Elektri müük
reguleerimata

hinnaga

Võrgu-
teenuste

müük

Vedelkütuste
müük

Muud tulud Äritulud 2011
II kv

mln eurot

Ühekordsed
tulud +16,2 mln
eurot

Äritulude jaotus 2011 II kvartalilÄritulude muutus tululiikide lõikes

37

65

40

4

9

16

17

18

Elektri müük reguleeritud hinnaga
Elektri müük reguleerimata hinnaga
Võrguteenuste müük
Soojusenergia müük
Põlevkivi müük
Vedelkütuse müük
Muud toodete ja teenuste müük
Muud äritulud

mln eurot
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Reguleeritud hinnaga müük stabiilneReguleeritud hinnaga müük stabiilneReguleeritud hinnaga müük stabiilneReguleeritud hinnaga müük stabiilne

KommentaaridReguleeritud hinnaga elektri müük Eestis

+3,8% +2,7%

• Müügimahu kasv peamiselt müügist 
koduklientidele (+6,1%, +23 GWh)

• Keskmine müügihind reguleeritud 
turul 30,4 €/MWh (–1,0%)
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KommentaaridReguleerimata hinnaga elektri müük

+13,5%
+10,6%

Turuosa Eesti avatud jaeturul 75Turuosa Eesti avatud jaeturul 75Turuosa Eesti avatud jaeturul 75Turuosa Eesti avatud jaeturul 75%%%%

• Jaemüük 473 GWh (+11 GWh), 
müük elektribörsidele ja hulgi-
müüjatele 794 GWh (+141 GWh)

• Kvartali keskmine turuosa Eesti 
avatud turul 75%, Lätis 14% ja 
Leedus 7%

• Keskmine müügihind taastuvenergia 
toetusteta 47,2 €/MWh (+4,2%)

• Taastuvenergia toetused vähenesid 
5,5 mln euroni (–36%) tulenevalt 
muudatustest toetuste maksmisel

• Suletud positsioonidega kaetud müük 
980 GWh (+555 GWh)
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Võrguteenuste müük stabiilneVõrguteenuste müük stabiilneVõrguteenuste müük stabiilneVõrguteenuste müük stabiilne

KommentaaridVõrguteenuste müük

+1,0% +3,6%

• Keskmine võrgutasu 29,2 €/MWh 
(+2,6%)

– Võrgutasud tõusid 1. juunil 2010 
tulenevalt Eleringi ülekandetasu 
18,9% kasvust

– Uus keskmine võrgutasu 33,0 €/MWh 
jõustub 1.augustist 2011

• Jaotusvõrgu kaod 4,3% 
(–0,2 protsendipunkti)
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KommentaaridVedelkütuste müük

+17,5% +55,2%

Vedelkütuste müügimahu ja Vedelkütuste müügimahu ja Vedelkütuste müügimahu ja Vedelkütuste müügimahu ja -hinna kasvhinna kasvhinna kasvhinna kasv

• Müügimahu kasv suurenenud 
toodangust ja seadmete töökindluse 
tõusust

• Keskmine müügihind 375 €/t 
(+32,1%) tulenevalt kõrgemast 
kütteõli maailmaturuhinnast

– Keskmine hind tuletistehinguteta 
423 €/t

– Raske kütteõli (referentstoode) 
keskmine hind 461 €/t

• Tulevikutehingutega kaetud müük 
15 tuhat tonni, keskmine hind 333 €/t
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10

29
5

4

7

9

5

6

2010 II kv 2011 II kv

mln eurot

Energeetikaseadmete müük Põlevkivi müük

Soojuse müük Muud tulud

27

48

• Tulu Jordaania tütarettevõtte 
11% osaluse müügist ja allesjäänud 
osaluse ümberhindamisest 
(+16,2 mln eurot)

• Energeetikaseadmete müügitulu 
kasv seoses Eesti õlitööstuse 
arendamisega (+1,3 mln eurot)

• Põlevkivi müügitulu kasv 
(+2,3 mln eurot, müügimaht +9,0%) 
seoses suurema tootmismahuga ja 
uue kliendi lisandumisega 

KommentaaridMuud tulud

Tulude kasv ühekordsetest tehingutestTulude kasv ühekordsetest tehingutestTulude kasv ühekordsetest tehingutestTulude kasv ühekordsetest tehingutest

+83,1%
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Hindade kallinemisel oluline mõju Hindade kallinemisel oluline mõju Hindade kallinemisel oluline mõju Hindade kallinemisel oluline mõju 
muutuvkuludelemuutuvkuludelemuutuvkuludelemuutuvkuludele
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KommentaaridÄrikulude muutus kululiikide lõikes

• Kallimad sisendid tõstsid 
muutuvkulusid 14 mln eurot:

– Suuremad ülekandetasud 
(+1,9 mln eurot) 

– Kõrgemad maksud kütuste ja 
tootmise valdkonnas 
(+1,8 mln eurot)

– Suuremad lõhkeaine kulud 
kaevandustes (+0,6 mln eurot) 

– Suuremad kütuse kulud 
kaevandustes ja tootmise 
valdkonnas (+1,5 mln eurot)

• Püsikulusid kasvasid peamiselt 
suurenenud remondikulude tõttu

• Ühekordsed kulud tulenesid 
keskkonnareservide moodustamisest

132
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hinna
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mõju

muutuv-
kuludele

Koguste
muutuste

mõju
muutuv-
kuludele

Püsikulud Ühekordsed
kulud

Ärikulud
2011 II kv

mln eur



Ärikasum valdkondade lõikes 
2011 II kvartal*Ärikasumi muutus ärivaldkondade lõikes

* Ilma muude ja elimineerimisteta

Ärikasumi kasv kütuste valdkonnastÄrikasumi kasv kütuste valdkonnastÄrikasumi kasv kütuste valdkonnastÄrikasumi kasv kütuste valdkonnast
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Jaeäri kasumi langus kulude tõusustJaeäri kasumi langus kulude tõusustJaeäri kasumi langus kulude tõusustJaeäri kasumi langus kulude tõusust

� –0,9 mln eurot 
müügimarginaalide 
vähenemisest

� –0,9 mln eurot uute IT-
süsteemide juurutamisest

Mõju jaeäri (v.a Jaotusvõrk) 
kasumlikkusele:Jaeäri

2010 II kv 2011 II kv

2010 II kv 2011 II kv

Elektri müük (GWh) 1548 1674
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Jaotusvõrgu tulukus alla lubatud tootluseJaotusvõrgu tulukus alla lubatud tootluseJaotusvõrgu tulukus alla lubatud tootluseJaotusvõrgu tulukus alla lubatud tootluse

Mõju jaotusvõrgu kasumlikkusele:Eesti Energia Jaotusvõrk

2010 II kv 2011 II kv

2010 II kv 2011 II kv

Jaotatud elektrienergia (GWh) 1427 1445

Jaotusvõrgu inv. kapitali tootlus 9,3% 4,9%

� +0,3 mln eurot võrguteenuse 
müügimahu kasvust

� –2,0 mln eurot põhivõrgu 
ülekandeteenuse hinnatõusust  

� –1,6 mln eurot liitumistasude 
amortisatsiooniperioodi 
korrigeerimistest

� –1,0 mln eurot kulumi 
suurenemisest

� –0,7 mln eurot remondikulude 
kasvust
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105

19

86

0

30

60

90

120

Äritulud Tegevuskulud Ärikasum

mln 
eurot

� +1,7 mln eurot kulumi 
vähenemisest

� –8,7 mln eurot keskkonna-
reservide moodustamisest

� –4,8 mln eurot remondikulude 
kasvust

� –3,0 mln eurot taastuvenergia 
toetuste vähenemisest

� –1,5 mln eurot elektrimüügi 
kasumlikkuse vähenemisest

Mõju energiatootmise kasumlikkusele:Elektri ja soojuse tootmine

2010 II kv 2011 II kv

Elektri müük (GWh) 2398 2527

Elektri tootmine (GWh) 2250 2316

Elektri ost (GWh) 151 213

2010 II kv 2011 II kv
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Tootmise kasumi langus keskkonnaTootmise kasumi langus keskkonnaTootmise kasumi langus keskkonnaTootmise kasumi langus keskkonna----
eraldiste ja kapitaalremontide tõttueraldiste ja kapitaalremontide tõttueraldiste ja kapitaalremontide tõttueraldiste ja kapitaalremontide tõttu

16



� +16,2 mln eurot 11% osaluse 
müügist Jordaania tütarettevõttes ja 
allesjäänud osaluse 
ümberhindamisest

� +5,6 mln eurot vedelkütuste 
müügimahu ja -hinna kasvust

� –0,8 mln eurot kulumi 
suurenemisest

� –0,4 mln eurot püsikulude kasvust

Mõju kütuste valdkonna 
(v.a Kaevandused) kasumlikkusele:

Kütused

2010 II kv 2011 II kv

Vedelkütuste müük (tuh tonni) 36 42

2010 II kv 2011 II kv
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Kütuste kasumi kasv Jordaania tehingustKütuste kasumi kasv Jordaania tehingustKütuste kasumi kasv Jordaania tehingustKütuste kasumi kasv Jordaania tehingust
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� +3,7 mln eurot müügimahu kasvust

� –2,9 mln eurot sisseostuhindade 
kallinemisest ja maksumäärade 
tõusust

� –2,3 mln eurot tööjõukulude 
kasvust

Mõju kaevandamise kasumlikkusele:Eesti Energia Kaevandused

2010 II kv 2011 II kv

Põlevkivi toodang (mln tonni) 3,7 4,1

Põlevkivi müük (mln tonni) 3,3 3,7

2010 II kv 2011 II kv
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Kaevanduste kasumi langus sisendite Kaevanduste kasumi langus sisendite Kaevanduste kasumi langus sisendite Kaevanduste kasumi langus sisendite 
kallinemise tõttukallinemise tõttukallinemise tõttukallinemise tõttu
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Ühekordsete tulude suur mõju ärikasumileÜhekordsete tulude suur mõju ärikasumileÜhekordsete tulude suur mõju ärikasumileÜhekordsete tulude suur mõju ärikasumile

Mõju kontserni kasumlikkusele:



Äritegevuse rahavoogude kujunemine:

Rahavoogahavoogahavoogahavooge mõjutas tulumaks ja COmõjutas tulumaks ja COmõjutas tulumaks ja COmõjutas tulumaks ja CO2222 ostostostost
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Sh:
-8,5 mln eurot investeeringutest tingitud 
käibemaksu ettemaksete suurenemine
-6,6 mln eurot töötajatega seotud maksud
-2,0 mln eurot Tehnoloogiatööstuse 
ettemaksete vähenemine



Investeerimiskava elluviimine jätkubInvesteerimiskava elluviimine jätkubInvesteerimiskava elluviimine jätkubInvesteerimiskava elluviimine jätkub

Olulisemad investeerimisobjektid 2011 II kvartal

• Uue õlitehase ehitus 37 mln eurot 

• Uue CFP elektrijaama ehitus Narvas  
29 mln eurot 

• Jaotusvõrgu uuendamine 17 mln eurot

• Iru jäätmeenergiaploki rajamine 
12 mln eurot

• Narva tuulepargi ehitus 11 mln eurot

• Põlevkivi kaevandamise tehnika 
uuendamine 6 mln eurot

• Väävlipüüdmisseadmete paigaldamine 
Narva elektrijaamadesse 4 mln eurot

Investeeringud           
132 mln eurot
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Suuremate investeeringute hetkeseisSuuremate investeeringute hetkeseisSuuremate investeeringute hetkeseisSuuremate investeeringute hetkeseis
Investeerimisprojekt Investeeritud kuni 

30. juuni 2011
Prognoositav investeering 

tulevikus
Projekti valmimine

Jaotusvõrgu uuendamine 
2008-2011

218 mln eurot 6 mln eurot 2011. aastal

Uue Enefit-280 õlitehase ehitus 
Auveres

96 mln eurot 111 mln eurot 2012. aastal

Põlevkivitööstuse infrastruktuuri 
arendamine

4 mln eurot 20 mln eurot 2012. aastal

Väävlipüüdmisseadmete 
paigaldamine Narva 
elektrijaamadesse

77 mln eurot 27mln eurot 2012. aastal

Narva tuhavälja tuulepargi 
rajamine

17 mln eurot 42 mln eurot 2012. aastal

Paldiski tuulepargi rajamine 6 mln eurot 27 mln eurot 2012. aasta

Iru jäätmeenergiaploki rajamine 28 mln eurot 77 mln eurot 2013. aastal

Jaotusvõrgu uuendamine 
2011-2014

- 300 mln eurot 2014, aastal

Uue CFP elektrijaama rajamine 
Narvas 

30 mln eurot 610 mln eurot 2015. aastal 

Õlitootmise eelarendus USAs 29 mln eurot 48 mln eurot Arendusetapp kuni 2016. 
aasta

Õli- ja elektritootmise eelarendus 
Jordaanias

3 mln eurot 23 mln eurot Arendusetapp kuni 2016. 
aasta
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Suurinvesteeringud on viinud fookuse Suurinvesteeringud on viinud fookuse Suurinvesteeringud on viinud fookuse Suurinvesteeringud on viinud fookuse 
rahastamiselerahastamiselerahastamiselerahastamisele

• Likviidsed vahendid vähenenud 
162 mln euroni

• 2011 juulist kasutusel EIB laenuliin 
136 mln eurot

• Regionaalsete ja rahvusvaheliste 
pankadega käimas konsultatsioonid 
täiendavate arvelduslaenude 
kaasamiseks ca 300 mln euro mahus

• Ettevalmistused pikaajalise kapitali 
kaasamiseks

– kõnelused EIB-ga täiendava 
laenulepingu sõlmimiseks

– kõnelused ainuaktsionäriga 
omakapitali lisamiseks 2012. aastal
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* (v.a deposiitide ja finantsvarade muutused)

Likviidsus Kommentaarid



KokkuvõteKokkuvõteKokkuvõteKokkuvõte

� Äritulud jätkuvalt kasvamas, ärikasum stabiilne: 
– äritulud 206 mln eurot, + 21,2%

– kulumieelne ärikasum 61 mln eurot, +0,1% 

– ärikasum 37 mln eurot, –1,3%

� Suuremad kasumlikkuse mõjutajad: 
– Jordaania tütarettevõtte 11% osaluse müük ja allesjäänud osaluse 

ümberhindamine, 16,2 mln eurot  

– keskkonnareservide moodustamine, –8,7 mln eur

– elektrijaamade kapitaalremondikulud, –4,8 mln eurot

� Investeerimiskava elluviimine jätkub, investeeringute kasv 
üle kahe korra

� Käivad läbirääkimised täiendava kapitali kaasamiseks
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LISADLISADLISADLISAD
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Allikas: Statistikaamet, Eesti Töötukassa

Eesti tööturg

• SKP muutus Eestis 2011. aasta II kvartalis 
jätkuvalt positiivne

• Kasvu veab eksport – võrreldes 2010. aasta 
maiga on selle aasta eksport kasvanud 
57,4%

Majanduskasvu veab jätkuvalt eksportMajanduskasvu veab jätkuvalt eksportMajanduskasvu veab jätkuvalt eksportMajanduskasvu veab jätkuvalt eksport

Eesti majanduskeskkond

• Eestis on tööpuudus 8,8%, mis on võrreldes 
eelmise aasta I kvartaliga 4,5 protsendipunkti 
väiksem 

• Keskmine brutopalk tõusetrendis
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Nafta hindNafta hindNafta hindNafta hind

Kütuste hind perioodil
jaanuar 2008 – juuni 2011

Kommentaarid

• 2011 II kvartali keskmiseks Brent 
toornafta hinnaks maailmaturul 
kujunes 82,0 €/barrel (117,9 $/barrel), 
kasv 33,1% (50,8%). Kuue kuu 
keskmine oli 79,6 €/barrel (111,7 
$/barrel), kasv 36,0% (43,7%).

• Odavnev euro, vähenenud tarbimine, 
IEA reservidest turule paisatud 60 
miljonit barrelit naftat ning IMFi 
arenenud riikide kasvuprognoosi 
kärpimine viisid vedelkütuste 
maailmaturu hinna juunis ja juulis 2011 
langusele. 

• 2011 II kvartali keskmiseks kütteõli 
maailmaturuhinnaks kujunes 
461,8 €/t (664 $/t). 
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Turud*Turud*Turud*Turud*
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Nord Pool Soome piirkond Brent toornafta

Kerge kütteõli Detsember 2011 CO 2 heitmekvoot

* tulevikutehingud 30. juuni 2011 seisuga
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Elekter Vedelkütused

Suletud müügipositsioonidSuletud müügipositsioonidSuletud müügipositsioonidSuletud müügipositsioonid
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Kontserni finantstulemusKontserni finantstulemusKontserni finantstulemusKontserni finantstulemus

II kv Muutus 6 kuud Muutus 

mln eurot 2011 2010 % 2011 2010 %

Äritulud 206,0 170,0 21,2% 443,0 401,1 10,4%

Ärikulud 168,7 132,2 27,6% 361,4 302,9 19,3%

EBITDA 60,7 60,6 0,2% 127,3 145,5 -12,5%

Kulum 23,3 22,8 2,2% 45,8 47,3 -3,2%

Ärikasum 37,3 37,8 -1,3% 81,5 98,2 -17,0%

Neto finantstulud/(-kulud) -1,6 -1,1 45,5% -3,4 -2,5 36,0%

Tulumaksukulu 14,6 22,1 -33,9% 14,6 22,2 -34,2%

Lõpetavate tegevusvaldkondade 
kasum 27,4 -100,0%

Aruandeaasta kasum 21,2 14,6 45,2% 63,6 101,5 -37,3%
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Kontserni bilanssKontserni bilanssKontserni bilanssKontserni bilanss

mln eurot 30.06.2011 30.06.2010
Muutus 

mln eurot

Kokku käibevara, sh 296,4 604,3 -307,9
Raha ja ekvivalendid 87,3 197,8 -110,5
Üle 3-kuulise tähtajaga deposiidid pankades 55,0 274,8 -219,8
Nõuded 99,8 92,0 7,8
Varud 34,7 37,2 -2,5
Muu 19,6 14,6 24,6

Kokku põhivara 1525,8 1256,3 269,5
Varad kokku 1822,2 1860,6 -38,4

Kohustused kokku, sh 684,3 660,1 24,2
Võlad hankijatele 125,5 121,0 4,4
Muu 134,3 127,6 6,7
Võlakohustused 357,4 362,3 -4,9
Lühiajalised võlakohustused 26,8 3,6 23,2
Pikaajalised võlakohustused 330,6 358,7 -28,1

Eraldised 67,1 49,1 36,7
Omakapital 1137,9 1191,6 -4,5
Kohustused ja omakapital kokku 1822,2 1860,6 -38,4
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Kontserni rahavoodKontserni rahavoodKontserni rahavoodKontserni rahavood

II kv Muutus 6 kuud Muutus 

mln eurot 2011 2010 % 2011 2010 %

Äritegevuse rahavood kokku 25,9 68,5 -62,2% 130,8 157,9 -17,2%

Tasutud põhivara soetamisel 117,3 47,0 149,6% 189,2 85,6 121,0%

Üle 3-kuuliste deposiitide netomuutus 143,0 106,1 34,8% 126,4 269,7 -53,1%

Pangalaenude võtmine 1,3 0,4 225,0% 1,5 1,0 50,0%

Pangalaenude tagasimaksmine 1,1 1,1 0,0% 1,9 1,7 11,8%

Dividendimaksed 56,1 - 100,0% 56,1 - 100,0%

Muud korrigeerimised 17,3 -1,3 -1430,8% 21,7 -0,5 -4440,0%

Rahavood lõpetatud 
tegevusvaldkondadest

- - - - 360,2 -100,0%

Puhas rahavoog 13,0 125,7 -89,7% 33,2 161,6 -73,6%
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Tugev finantspositsioonTugev finantspositsioonTugev finantspositsioonTugev finantspositsioon
Netovõlg / Kulumieelne ärikasum * Finantsvõimendus

Netovõlg Võõrkapitali tähtajalisus

Finantsvõimendus = võlakohustused / (võlakohustused + omakapital)

Netovõlg = võlakohustused – raha ja raha ekvivalendid 
(sh üle 3-kuulised deposiidid)

* ärikasum enne kulumit jooksev 12 kuud
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