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Kokkuvõte 2015. aasta II kvartali tulemustest 

Hea lugeja 

2015. aasta teises kvartalis jätkus energiaturgude 

madalseis, mille tõttu meie müügitulud olid eelmise 

aasta sama perioodiga võrreldes 12% väiksemad. 

Tänu oskuslikule kulujuhtimisele ja edukatele riski-

maandamistehingutele suutsime aga keerulisest 

turuolukorrast hoolimata saavutada 2% suurema 

kulumieelse ärikasumi (EBITDA) kui 2014. aasta II 

kvartalis. EBITDA kasvas kõigis põhitoodetes. 

Puhaskasumit teenisime kvartaliga ligi 7 miljonit 

eurot. 

Eesti Energia müügitulu alanemise tingis põhiliselt 

elektri börsihindade langus Nord Pool Spot 

elektriturul, mis kokkuvõttes põhjustas ka kontserni 

elektri müügimahu vähenemise. Elektri börsihind on 

jõudnud rekordiliselt madalale tasemele: juunikuus oli 

keskmine börsi elektrihind 27,3 eurot megavatt-tunni 

eest, mis on madalaim kuu keskmine hinnatase 

alates Eesti hinnapiirkonna käivitamisest 2010. 

aastal. Aastavõrdluses langes teises kvartalis 

elektrihind Eestis 14%, 30 euroni megavatt-tunni 

eest. Meenutuseks, et 2012. aastal, kui Eesti 

elektriturul viimati reguleeritud hinnad kehtisid, 

maksis elekter keskmiselt 30,3 eurot megavatt-tunni 

kohta. 

Vaatamata nafta maailmaturuhindade ligikaudu 30% 

hinnalangusele eelmise aasta II kvartaliga võrreldes, 

tegime enda õlitööstuses hea tulemuse. Suutsime 

põlevkiviõli müüki 50% võrra kasvatada. Kolme 

kuuga tootsime kokku enam kui 73 tuhat tonni 

vedelkütuseid, millest 40% andis uus Enefit280 

õlitehas. 

Kontsern investeeris 2015. aasta teises kvartalis 85 

miljonit eurot. Investeeringud on möödunud aasta 

teise kvartaliga võrreldes kasvanud 51% võrra 

tulenevalt Auvere elektrijaama ehitusest, kus on 

käimas viimased tööd. Käesoleva aasta mais jõudis 

300 megavatise võimsusega Auvere elektrijaamast 

võrku esimene elekter. Kokku oleme elektrijaama 

ehitusse investeerinud 565 miljonit eurot. 

Teine olulisem investeerimisobjekt oli elektri 

jaotusvõrk, kuhu investeerisime kvartali jooksul 23 

miljonit eurot. Kontserni tütarettevõte Elektrilevi 

ehitas selle eest 96 uut alajaama ja 449 kilomeetrit 

ilmastikukindlat elektriliini. Rekonstrueerimist alustati 

muuhulgas ka Kuusalu, Mustamäe ja Imavere 

piirkonnaalajaamades. Elektriarvestite kaug-

lugemisele üleviimise projektiga on jõutud nii 

kaugele, et II kvartali seisuga on 67% kõigist 

elektriarvestitest kauglugemise võimekusega. 

II kvartalis tegime olulise investeeringu kaevandamis-

tehnoloogia uuendamisse. Võtame Estonia 

kaevanduses 2016. aasta alguses kasutusele 

kamberlaava tehnoloogia, mis muudab 

kaevandamise efektiivsemaks. Kamberlaava tehno-

loogia aitab kaasa meie primaarenergia konkurentsi-

võime säilitamisele, sest põlevkivi omahind on 

kamberlaava tehnoloogiaga kaevandamisel madalam 

kui senise kamberkaevandamise tehnoloogia puhul. 

II kvartali lõpuks oleme nimetatud tehnoloogia 

kasutuselevõtmiseks investeerinud 10 miljonit eurot, 

kogu projekti eelarve on 21 miljonit eurot. 

Reitinguagentuur Standard and Poor’s langetas 

2015. aasta teises kvartalis Eesti Energia 

krediidireitingut ühe astme võrra tasemele BBB, 

väljavaade jäi stabiilseks. Reitingulangetuse taga on 

peamiselt langenud hinnad elektrienergia ja 

vedelkütuste turgudel. Samuti toob reitinguagentuur 

välja ettevõtte kõrgenenud finantsriski olukorras, kus 

suure investeerimisprogrammi tõttu on kasvanud 

võlatase. 

Võrreldes eelmises vahearuandes avaldatuga on 

muutunud 2015. aasta müügitulude väljavaade. 

Prognoosime müügituludele langust võrreldes 2014. 

aastaga. Müügitulude prognoosi langetamine on 

tingitud  energiaturgudel valitsevast olukorrast, mis 

avaldab tõenäoliselt mõju ka kontserni äritulemustele. 

Kokkuvõttes tuleb nentida, et turuolukord on 

energiaettevõtete jaoks praegu keeruline. Hinnad on 
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tarbijale meeldivalt madalal tasemel, kuid 

energiaettevõtted peavad muutuma efektiivsemaks, 

olema paindlikud ning langetama raskeid otsuseid. 

Eesti Energial on aidanud kasumlikkust säilitada 

varasemad riskimaandamistehingud ja selge 

kulujuhtimine. Ettevaatavalt võib aga öelda, et kui 

madalseis energiaturgudel kestab pikemat aega, siis 

võib see hakata lähiajal ka meie kasumlikkust 

mõjutama. 

 

Hando Sutter 

Juhatuse esimees 
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Lühidalt Eesti Energiast 

Eesti Energia on rahvusvaheline energiaettevõte, 

mis tegutseb Balti- ja Põhjamaade ühtsel elektri-

turul. Eesti Energia 100% aktsiate omanik on 

Eesti Vabariik. 

Eesti Energia pakub energialahendusi alates elektri, 

soojuse ja kütuste tootmisest kuni müügi, kliendi-

teeninduse ja energiaga seotud lisateenusteni. Eesti 

Energia müüb elektrit Baltimaade jaeklientidele ja 

hulgiturule ning kontserni kuuluv Elektrilevi pakub 

Eesti klientidele võrguteenust. Väljaspool Eestit 

tegutseme Enefiti kaubamärgi all. 

Oma ligikaudu 6 500 töötajaga on Eesti Energia üks 

Eesti suuremaid tööandjaid. 
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Kontserni tegevus- ja finantsnäitajad 

    
II kv 
2015 

II kv 
2014 

Muutus 
6 kuud 
2015 

6 kuud 
2014 

Muutus 

Elektrienergia müük, sh GWh 1 706 2 251 -24,2% 3 894 4 478 -13,0% 

hulgimüük GWh 336 866 -61,2% 968 1 424 -32,0% 

jaemüük GWh 1 370 1 385 -1,1% 2 926 3 054 -4,2% 

Võrguteenuse müügimaht GWh 1 450 1 415 +2,4% 3 239 3 200 +1,2% 

Vedelkütuste kontserniväline müük tuh t 67 45 +50,4% 137 79 +72,6% 

Põlevkivi kontserniväline müük tuh t 0 223 -100,0% 1 436 -99,7% 

Soojusenergia müük GWh 173 170 +2,1% 634 629 +0,7% 

Jaotusvõrgu kaod % 5,2 5,2 +0,0pp 5,3 5,9 -0,6pp 

Töötajate keskmine arv in. 6 460 6 913 -6,5% 6 503 6 924 -6,1% 

                

Müügitulud mln € 181,0 204,6 -11,5% 400,8 430.9 -7,0% 

Kulumieelne ärikasum (EBITDA) mln € 69,0 67,7 +1,9% 156,8 151,1 +3,8% 

Ärikasum mln € 33,4 35,6 -6,0% 86,2 87,4 -1,4% 

Puhaskasum mln € 6,8 6,2 +10,0% 61,5 57,3 +7,5% 

                

Investeeringud mln € 85,3 56,6 +50,8% 137,7 130,4 +5,6% 

Äritegevuse rahavood mln € 63,0 75,5 -16,5% 225,7 131,8 +71,3% 

FFO mln € 63,9 52,6 +21,5% 147,2 122,5 +20,1% 

Põhivara mln € 2 587,3 2 427,1 +6,6%       

Omakapital mln € 1 562,4 1 467,5 +6,5%       

Netovõlg mln € 735,1 723,6 +1,6%       

                

Netovõlg / EBITDA korda 2,31 2,29 +1,0%       

FFO / netovõlg korda 0,31 0,33 -5,0%       

FFO / intressikulud võlakohustustelt korda 6,15 6,92 -11,0%       

EBITDA / intressikulud võlakohustustelt korda 8,59 9,26 -7,3%       

Finantsvõimendus % 32,0 33,0 -1,0pp       

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

EBITDA marginaal % 38,1 33,1 +5,0pp 39,1 35,1 +4,1pp 

Ärikasumi marginaal % 18,5 17,4 +1,1pp 21,5 20,3 +1,2pp 

Suhtarvud ja terminid on selgitatud aruande sõnaseletuste osas lk 43     
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Tegevuskeskkond 

Maailmamajandus

2015. aasta II kvartalis olid energiakandjate hinnad 

madalamad kui aasta tagasi. Naftahinnad taastusid 

kvartali jooksul vähe, olles jätkuvalt mõjutatud 

ülepakkumisest turul. Nord Pool Spot elektrituru 

hinnad langesid eelmise aastaga võrreldes seoses 

küllusliku hüdroenergia ning tuuleenergia 

toodanguga Põhjamaades. 

Maailmamajandus jätkab Rahvusvahelise Valuuta-

fondi (IMF) hinnangul mõõdukat, kuid endiselt 

ebaühtlast paranemist. Võrreldes aprilli prognoosiga 

muutis IMF juuli alguses avaldatud majanduskasvu 

väljavaadet konservatiivsemaks. 2015. aastaks 

prognoositakse maailma majanduse kasvuks 3,3% 

(-0,1 protsendipunkti võrreldes 2014. aastaga), 

arenenud riikides 2,1% (+0,3 protsendipunkti) ja 

arenevates riikides 4,2% (-0,4 protsendipunkti). USA 

2015. aasta majanduskasvu prognoos vähenes 

võrreldes aprilli prognoosiga 0,6 protsendipunkti 

võrra 2,5%ni seoses ühekordsete mõjudega I 

kvartalis tulenevalt külmast talvest ning 

investeeringute vähenemisest naftaga seotud 

valdkondades. Euroala majanduskasvu prognoos 

2015. aastal jäi 1,5% tasemele. 

Vedelkütuste hinnad 

Brenti toornafta keskmine hind oli 2015. aasta lI 

kvartalis 55,2 €/bbl (-31,3% võrreldes eelmise 

aastaga). Brenti toornafta hind tõusis aprilli jooksul 

51,5 €/bbl hinnatasemelt üle 58 €/bbl taseme. Juunis 

hakkas Brenti toornafta hind taas langema, kvartal 

lõppes 52,6 €/bbl hinna juures. 

Euro kurss USA dollari suhtes tugevnes II kvartali 

jooksul kvartali alguse tasemelt 1,08 USA dollarit 

euro eest tasemele 1,11 USA dollarit euro eest 

juunikuu lõpuks, seega liikus Brenti naftahind kvartali 

jooksul USA dollarites väljendatuna stabiilsemalt. 

Vedelkütuste hinnad  

Keskmine hind   
II kv 
2015 

II kv 
2014 

Muutus 

Brenti toornafta €/bbl 55,2 80,4 -31,3% 

Kütteõli 1% €/t 298,0 457,1 -34,8% 

Kütteõli 1% 
crack spread 

€/bbl -10,6 -7,8 +36,7% 

Euro 
vahetuskurss 

EUR/ 
USD 

1,1070 1,3717 -19,3% 

 

Kuni II kvartali keskpaigani iseloomustas Brenti 

toornafta hinnatõusu turgude usk, et naftapakkumise 

üleküllus võib olla vähenemas. Turgudele jõudis info, 

et puurtornide arv USAs on jätkuvalt langemas ning 

see on vähendanud nafta laovarude tasemeid. Lisaks 

kestsid geopoliitilised konfliktid Lähis-Idas, mis 

suurendasid kartust sealsete naftatarnete 

pidurdumise ees. Nõudlust Brenti toornafta järele 

tugevdas dollari nõrgenemine euro suhtes, muutes 

nafta taskukohasemaks eurot kasutavatele riikidele 

(Brenti toornafta on noteeritud USA dollarites). 

Juunikuus olid Brenti naftahinnad taas languses, mis 

oli mõjutatud pingetest finantsturgudel seoses Kreeka 

võlakriisiga ning Hiina majanduse jahtumisega. 

Endiselt küllusliku naftapakkumise tingimustes ei ole 
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2014. aastal alanud uue turutasakaalu otsimine 

lõppenud. 

Kütteõli keskmine hind (1% väävlisisaldusega) oli II 

kvartalis 298,0 €/t (-34,8% võrreldes eelmise 

aastaga). Brenti toornafta ja sellest toodetud kütteõli 

hinnavahet iseloomustav crack spread oli laiem kui 

2014. aasta II kvartalis. Aprillis toetas kütteõli hindu 

järeltöötlusjaamade vähenenud toodangumaht ning 

eksport Aasiasse. Kvartali keskpaigas muutusid 

ekspordivõimalused piiratumaks ning suurenes 

kütteõli pakkumine mh Venemaalt seoses 

järeltöötlusjaamade hooldustest naasmisega. Kvartali 

jooksul oli hinnavahe kokkuvõttes langustrendis. 

Seoses laevakütuste väävlisisalduse piirnormi 

vähendamisega 0,1% tasemele alates 2015. aasta 

algusest mh Lääne- ja Põhjamere piirkondades, on 

1% väävlisisaldusega kütteõlide kasutusvaldkond 

Euroopas piiratum ning Euroopa järeltöötlusjaamad 

otsivad tootele rohkem teisi turge nagu Aasia ja USA. 

Heitmekvootide hinnad 

2015. aasta detsembris arveldatavate CO2 tuleviku-

tehingute hind oli II kvartalis võrreldes 2014. aastaga 

keskmiselt 33,3% kõrgem. Kvartali jooksul liikusid 

heitmekvootide hinnad tõusvas trendis. 

CO2 heitmekvootide hinnad 

Keskmine hind (€/t) 
II kv 
2015 

II kv 
2014 

Muutus 

CO2 2015 detsember 7,4 5,5 +33,3% 

CO2 2016 detsember 7,5 5,8 +29,4% 

Euroopa heitmekvootide turul valitseb ülejääk, mille 

stabiliseerimiseks planeeritakse luua turustabiilsus-

reserv, et toetada heitmekvootide hindu ja 

motiveerida tööstusi investeerima keskkonna-

säästlikku tootmisesse.  

Aprillikuu lõpuks jõudis turgudele info, et stabiilsus-

reservi moodustamine võib jääda juba 2019. 

aastasse ning, et heitmekvoodid, mille kauplemine on 

varasemalt edasi lükatud tõstetakse kõnealusesse 

reservi. Lisaks, alates kvartali keskpaigast kergitasid 

CO2 heitmekvootide hindu varasemast kõrgemad 

elektrihinnad Saksamaal. 

Teatud negatiivset mõju heitmekvootide hindadele 

avaldas II kvartali jooksul euro lühiajaline 

nõrgenemine dollari suhtes maikuu teises pooles, 

kuid selle kaalusid kokkuvõttes üles turgude ootused 

seoses planeeritava heitmekvootide stabiilsusreservi 

moodustamisega ning võimaliku lahendini 

jõudmisega Kreeka kriisi osas. 

 

Elektrihinnad 

Nord Pool Spoti (NPS) süsteemihind langes 2015. 

aasta II kvartalis aastavõrdluses 19,4%. Elektrihinnad 

langesid Lätis ja Leedus vastavalt 23,6% ja 23,1% 

ning Eestis ja Soomes vastavalt 13,6% ja 25,2%. 

Eesti juunikuu keskmine börsi elektrihind oli 27,3 

€/MWh, mis on madalaim kuu keskmine hinnatase 

alates Eesti hinnapiirkonna käivitamisest 2010. aasta 

aprillis. 

Elektrihinnad NPS elektribörsil 

Keskmine hind (€/MWh) 
II kv 
2015 

II kv 
2014 

Muutus 

Süsteemihind 20,7 25,7 -19,4% 

Soome 25,8 34,6 -25,2% 

Eesti
1
 30,0 34,8 -13,6% 

Läti 38,3 50,2 -23,6% 

Leedu 38,6 50,2 -23,1% 

Põhjamaade hüdroressursside tase jäi II kvartali 

teises pooles allapoole ajaloolist mediaani tulenevalt 

tavapärastest madalamatest õhutemperatuuridest, 

mis on põhjustanud Skandinaavia mäestiku lumesula 

aeglustumist. Siiski iseloomustas II kvartali langenud 

                                                           
1
 Keskmine hind Nord Pool Spot elektriturul. See hind võib erineda 

hindadest, mida Eesti Energia on teeninud hulgimüügi turult. 
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elektrihindu Põhjamaade odava hüdroenergia 

toodangu rohkus, millele lisandus sobivatest 

tuuleoludest tingitud küllaldane tuuleenergia. 

 

Soome elektrihind ületas Rootsi hinda 2015. aasta II 

kvartalis keskmiselt 4,4 €/MWh. Jätkuvalt Rootsi-

Soome suunal pidevalt koormatud ülekande-

võimsustes esines II kvartali jooksul piiranguid, mis 

suurendasid piirkondade vahel hinnaerinevusi. Eesti 

elektrihind oli Soome hinnast keskmiselt 4,2 €/MWh 

kõrgem, eelmise aasta II kvartalis oli Eesti elektrihind 

Soome hinnast keskmiselt 0,2 €/MWh kallim. II 

kvartalis piiras Põhjamaade odavama elektrienergia 

jõudmist Eestisse Estlink2 merekaabli pikaajaline rike 

maikuus, tekitades Eesti ja Soome vahele pudeli-

kaela. Juunikuus esines Eesti-Soome vahelisi 

ülekandevõimsuste piiranguid vähem, kuid Eesti 

elektrijaamade vähenenud tootmiskogus suurendas 

elektrinõudlust Soome suunalt. 

 

Eesti ja Läti hinnapiirkondade keskmine hinnavahe oli 

2015. aasta II kvartalis 8,3 €/MWh, Läti hind püsis 

kallim. Eelmise aastaga võrreldes vähenes 

hinnavahe 7,1 €/MWh võrra. Läti keskmised 

elektrihinnad kasvasid II kvartali jooksul kuust-kuusse 

seoses sealsete elektrijaamade toodangu 

vähenemisega, mis suurendas elektri impordi-

vajadust. Võrreldes eelmise aastaga suurenes II 

kvartalis Leedu elektrienergia toodang 72%, 

tasemele 0,8 TWh, mis piiras Läti ja Leedu 

elektrihindade kasvu teatud määral. 

Eesti Energia põlevkivi ja CO2 kulu vaba marginaal 

(CDS – ingl k Clean Dark Spread) NPS Eesti elektri-

hinnas oli 2015. aasta II kvartalis 1,0 €/MWh
2
 (-8,1 

€/MWh, -89,5% võrreldes 2014. aasta II kvartaliga). 

Näitaja langust mõjutas NPS Eesti elektrihinna 

langus (-4,7 €/MWh, -13,6% võrreldes 2014. aasta II 

kvartaliga) ning CO2 ja põlevkivi kulude kasv (mõju 

kokku -3,4 €/MWh).  

 

Eesti ja Läti elektri jaeturud on vastavalt 2013. ja 

2015. aastast täielikult avatud, kehtivad vabas 

konkurentsis kujunevad elektrihinnad. Leedu 

elektriturg oli 2015. aasta II kvartalis avatud osaliselt. 

Kõik ettevõtted ostsid Leedus elektrit avatud turult, 

kuid kodutarbijatel avatud turult ostmise kohustust ei 

olnud. Hinnanguliselt oli 2015. aasta II kvartalis 

Leedu elektriturg avatud 71% ulatuses (mõõdetud 

tarbimismahu alusel).  

                                                           
2
 Võrreldes 2015. aasta I kvartali vahearuandega on CDS 

metoodikat korrigeeritud, võttes arvesse kõiki kaevanduste 
ärikulusid (v.a varude muutus). Korrigeerimata CDS vähenes 8,5 
€/MWh võrra tasemele 3,8 €/MWh. 
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Majandustulemused 

Kontserni müügitulud ja EBITDA 

2015. aasta II kvartali müügitulud olid 181,0 mln eurot 

(võrreldes eelmise aasta II kvartaliga -11,5%, -23,5 

mln eurot), EBITDA 69,0 mln eurot (+1,9%, +1,3 mln 

eurot) ja ärikasum 33,4 mln eurot (-6,0%, -2,1 mln 

eurot). Puhaskasum oli 6,8 mln eurot (+10,0%, +0,6 

mln eurot), puhaskasum kasvas eelmise aasta II 

kvartaliga võrreldes seoses väiksema tulumaksukulu 

arvestamisega (-19,9%, -5,7 mln eurot).  

Kontserni müügitulude langus tulenes peamiselt 

madalamast elektrienergia müügitulust, mille 

põhjuseks olid müügimahtu vähendanud madalad 

börsihinnad. 

Kontserni EBITDA  kasvule aitas kaasa kõikide 

põhitoodete EBITDA suurenemine. 

Elektrienergia EBITDA kasvas 3,8%, +0,9 mln eurot, 

seoses peamiselt vähenenud püsikuludega ja 

kasvanud kasumlikkusega Läti ja Leedu energia-

müügi üksustes. 

Võrguteenuse EBITDA suurenes 7,5%, +2,0 mln 

eurot tulenevalt kasvanud müügimahust ja 

vähenenud muutuvkuludest. 

Vedelkütuste EBITDA kasvas 11,6%, +1,5 mln eurot 

seoses kasvanud müügimahuga, mis oli 50,4% 

eelmise aasta II kvartalist suurem. 

Kontserni muude toodete ja teenuste EBITDA langes 

58,5%, -3,1 mln eurot seoses peamiselt grupivälistele 

ostjatele tarnitud põlevkivi koguse vähenemisega. 
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Elektrienergia 

Elektrienergia müügitulu oli 84,6 mln eurot (-21,8%, 

-23,6 mln eurot). Eesti Energia müüs 2015. aasta II 

kvartalis 1 706 GWh elektrienergiat (-24,2%, -545 

GWh). Elektri jaemüük moodustas sellest 1 370 GWh 

(-1,1%, -15 GWh) ja elektri hulgimüük 336 GWh 

(-61,2%, -530 GWh). Keskmiseks elektri müügi-

hinnaks koos tuludega tuletistehingutest (v.a taastuv-

energia toetused) kujunes 47,3 €/MWh (+1,1%, +0,5 

€/MWh). Keskmine elektri müügihind ilma 

tuletistehingute tuludeta (ning taastuvenergia 

toetusteta) oli 40,8 €/MWh (-2,0%, -0,8 €/MWh). 

Tuletistehingute tulu keskmises müügihinnas oli 6,6 

€/MWh (+26,0%, +1,4 €/MWh). Tuletistehingute tulu 

kokku oli 11,2 mln eurot (-4,5%, -0,5 mln eurot). 

 

 

 

Elektri müügimaht langes jaeturu segmendis seoses 

vähenenud elektrimüügiga Leedus. Avatud turu 

jaemüük Lätis ja Leedus kokku oli II kvartalis 399 

GWh (-13,6%, -62,6 GWh võrreldes eelmise aasta II 

kvartaliga). Elektri jaemüük Eestis suurenes 971 

GWh tasemele ning kasvas seega võrreldes eelmise 

aasta II kvartaliga 5,1%, tulenevalt madalama 

õhutemperatuuri tõttu suurenenud tarbimisest.  

Klientide tarbitud elektrienergia mahtude järgi oli 

Eesti Energia turuosa 2015. aasta II kvartalis Eestis 

60% (+2,0 protsendipunkti võrreldes 2014. aasta II 

kvartaliga)
3
. Turuosa kasv on osaliselt seotud eduka 

müügitegevusega suurklientide segmendis. Eesti 

Energialt elektrit ostvate klientide tarbimiskohtade arv 

                                                           
3
 Vastavalt Eesti süsteemioperaatori Eleringi andmetele. 

Eestis oli 01.07.2015 seisuga ligikaudu 462 500, 

suurenedes II kvartali jooksul ca 1 500 mõõtepunkti 

võrra. Tarbimiskohtade arvu kasv oli enim tingitud 

üldteenuse klientide liikumisest lepingupõhisteks 

klientideks. Üldteenust tarbiti 1.07.2015 seisuga 

ligikaudu 99 000 mõõtepunktis, mida on võrreldes I 

kvartali lõpuga ca 1 000 võrra vähem. Ühtlasi toimus 

II kvartalis elektrilepingute automaatne pikenemine. 

Pikenes 98,4% lepingutest, millele oli saadetud 

automaatse pikenemise pakkumine. 

Eesti Energia tegutseb Lätis ja Leedus Enefiti 

kaubamärgi all. Kuna Eesti Energial Lätis ja Leedus 

olulises mahus elektritootmine puudub, tuleb müügi-

lepingute täitmiseks osta elektrit börsilt. 2015. aasta II 

kvartalis püsisid hinnaerinevused Eesti ning Läti ja 

Leedu hinnapiirkondade vahel (Läti elektri börsihind 

oli Eesti hinnast II kvartalis keskmiselt 8,3 €/MWh 
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võrra kallim). Hinnavahe tõttu kandis Eesti Energia 

2015. aasta II kvartalis kulu 3,3 mln eurot 

(-54,2%, -3,9 mln eurot). Eesti Energia ei müünud 

2014. aasta jooksul Lätis ja Leedus fikseeritud 

hinnaga elektrilepinguid (müüdi vaid börsihinnaga 

indekseeritud elektritooteid). 2015. aasta I kvartalis 

alustati taas nende müügiga, mis jätkus II kvartalis. 

Fikseeritud lepingute pakkumise taaskäivitamine 

muutus võimalikuks tänu Balti süsteemioperaatorite  

astutud sammudele, mis lubavad Eesti Energial 

paremini Läti ja Leedu piiriületuskulude riske 

maandada. 2015. aasta II kvartali lõpuks oli Eesti 

Energial Lätis ja Leedus ca 16 900 klientide 

tarbimiskohta, kasvades kvartali jooksul ligikaudu 

3 300 võrra (+24%). Eesti Energia turuosa Lätis ja 

Leedus oli II kvartalis vastavalt 17% ja 5%, muutudes 

eelmise aastaga võrreldes vastavalt +0,5 ja -2,7 

protsendipunkti võrra. Turuosa langus Leedus on 

seotud fikseeritud lepingute müügi ajutise 

katkestamisega 2013. aasta sügisel. Läti ja Leedu 

turuosa kasvatamist tulevikus mõjutab likviidsete 

riskimaandamisinstrumentide saadavus piisavas 

mahus. Kokkuvõttes kujunes turuosa Balti riikides 

tasemele 26%, kasvades eelmise aastaga võrreldes 

0,3 protsendipunkti võrra. 

2015. aasta II kvartalis tootis kontsern kokku 1 671 

GWh elektrienergiat (-29,4%, -695 GWh). Elektri-

toodang vähenes seoses turuhindade alanemisega 

(Eesti hinnapiirkonna kvartali keskmine elektri 

börsihind langes 13,6%). 

Taastuvatest allikatest toodeti 2015. aasta II kvartalis 

82,9 GWh (+27,3%, +17,8 GWh) elektrienergiat. 

Taastuvenergia toodangu kasv on tingitud peamiselt 

tuuleparkide kasvanud tootmisest. Taastuvatest 

allikatest toodeti enim elektrienergiat tuuleparkides 

(49,9 GWh, +26,1%, +10,3 GWh). Taastuvenergia ja 

tõhusa koostootmise toetust saime kokku 3,8 mln 

eurot (+35,0%, +1,0 mln eurot).  

Elektri toote peamised näitajad 

 
II kv 
2015 

II kv 
2014 

Põhivarade tootlus* % 7,0 13,3 

Elektri EBITDA €/MWh 14,1 10,3 

* välja arvatud tootmisvarade allahindlus 2013. aasta detsembris 

2015. aasta II kvartali EBITDA elektrimüügist oli 

24,0 mln eurot (+3,8%, +0,9 mln eurot). 

 

Marginaali muutuse mõju kasumlikkusele oli kokku 

+1,5 mln eurot. Keskmine elektri müügitulu suurenes 

0,2 €/MWh (mõju EBITDA-le +0,4 mln eurot), seda 

toetasid kõrgemad taastuvenergia toetused (+1,0 

€/MWh) ning jäätmete vastuvõtu tulud (+0,3 €/MWh). 

Keskmine elektrienergia müügihind ilma taastuv-

energia toetuste ja jäätmete tuludeta (ning ilma 

tuletistehingute tuludeta) vähenes 1,2 €/MWh. 

Madalamate muutuvkulude mõju EBITDA-le oli +1,1 

mln eurot. Muutuvkulud vähenesid enim Läti ja Leedu 

energiamüügi valdkonnas seoses madalamate 

piiriületuskulude ja elektrienergia ostukuludega.  

Elektri müügimahu langus (-24%) tingis EBITDA 

vähenemise 11,7 mln euro võrra. 

Püsikulude muutuse mõju elektri EBITDA-le oli +6,0 

mln eurot. Peamine mõju tuleneb laovarude muutusel 

arvestatud püsikulude komponendist (+1,8 mln eurot) 

ning väiksematest remondikuludest peamiselt Narva 

elektrijaamades (mõju kokku +2,4 mln eurot).  

Realiseeritud tuletistehingute mõju elektri EBITDA-le 

oli -0,5 mln eurot seoses tuletistehingute kasumi 

vähenemisega võrreldes eelmise aastaga.  

Muud mõjud elektri kasumlikkusele olid kokku +5,6 

mln eurot. 2014. aasta II kvartalis moodustatud Läti ja 

Leedu elektriportfelli eraldise mõju oli +3,9 mln eurot 
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(2015. aasta II kvartalis oli kulu selle võrra väiksem 

kui aasta tagasi). Korrapärane tuletisinstrumentide 

ümberhindlus ning eelmise aastaga võrreldes 

väiksemate keskkonnakaitseliste reservide 

moodustamine mõjutasid EBITDA-t vastavalt +1,1 ja 

+0,6 mln euro võrra. 
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Võrguteenused

Võrguteenuse müügitulu oli 55,9 mln eurot (+3,1%, 

+1,7 mln eurot). 2015. aasta II kvartali võrguteenuse 

müügimaht oli 1 450 GWh (+2,4%, +34,7 GWh).  

Võrgukaod olid 82,3 GWh ehk 5,2% (eelmise aasta II 

kvartalis 80,3 GWh ehk 5,2%).  

 

 
 

Keskmine võrguteenuse hind oli 2015. aasta II 

kvartalis 38,6 €/MWh (+0,6%, +0,2 €/MWh). Võrgu-

teenuse keskmist müügihinda on mõnevõrra 

suurendanud võrguteenuse tootele jaotatud lisa-

teenuste müügitulu (tänavavalgustusteenused). 

Riketest tingitud elektrikatkestuste keskmine kestus 

oli 2015. aasta II kvartalis 38 minutit (28 minutit 

eelmise aasta II kvartalis). Näitaja kasvu põhjustas 

tavapärasest kõrgem rikete arv 2015. aasta juunis 

seoses karmimate tuuleoludega. Plaaniliste 

katkestuste keskmine kestus oli 18 minutit (16 minutit 

eelmise aasta II kvartalis). Teatud mõju elektri-

katkestuste vähenemisele avaldab madalpingevõrgus 

tavaliste õhuliinide asendamine ilmastikukindlate 

liinidega. Lisaks mõjutab rikete arvu oluliselt ilmastik. 

Võrguteenuse toote peamised näitajad 

 
II kv 
2015 

II kv 
2014 

Põhivarade tootlus % 6,9 5,3 

Võrgukaod GWh 82,3 80,3 

SAIFI indeks 0,5 0,4 

SAIDI (plaaniväline) indeks 38,4 28,4 

SAIDI (plaaniline) indeks 17,5 16,0 

Korrigeeritud RAB mln € 699,9 653,1 

EBITDA võrguteenuse müügist oli 2015. aasta II 

kvartalis 28,6 mln eurot (+7,5%, +2,0 mln eurot). 
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Marginaali kasv suurendas võrguteenuse 

kasumlikkust 1,7 mln eurot (+1,2 €/MWh). Keskmine 

võrguteenuse hind kasvas 0,2 €/MWh, mõju 

kasumlikkusele oli +0,4 mln eurot. Muutuvkulude 

vähenemine mõjutas kasumlikkust +1,4 mln euro 

võrra, muutuvkulud vähenesid peamiselt seoses 

madalamate võrgukadude kuludega.  

Tänu müügikoguse kasvule (+2%) suurenes 

võrguteenuse EBITDA 0,9 mln euro võrra. 

Võrguteenuse püsikulud suurenesid (mõju EBITDA-le 

-0,7 mln eurot). Püsikulude suurenemine on seotud 

peamiselt tänavavalgustusteenuste allhanketööde 

sisseostu tõttu. 
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Vedelkütused

Vedelkütuste müügitulu oli 24,2 mln eurot (+22,0%, 

+4,4 mln eurot). Eesti Energia müüs 2015. aasta II 

kvartalis 67,3 tuhat tonni vedelkütuseid (+50,4%, 

+22,6 tuh tonni). Müügimahtu suurendas peamiselt 

kontserni kasvanud õlitoodang. Lisaks müüdi kvartali 

jooksul õlitoodang maha kiiremini, mistõttu oli lattu 

suunatud toodangu maht väiksem.  

 

 

 
 

Vedelkütuste müügitulu kasvas tulenevalt 

müügimahu suurenemisest, hoolimata keskmise 

müügihinna langusest. Vedelkütuste keskmine 

müügihind 2015. aasta II kvartalis oli 359,7 €/t 

(-18,9%, -83,8 €/t). Vedelkütuste keskmine 

müügihind langes vähem kui võrdlustoote, raske 

kütteõli, maailmaturuhind (vähenes 34,8% võrreldes 

eelmise aastaga) tulenevalt edukatest riski-

maandamistehingutest. Keskmist müügihinda toetas 

tuletistehingute tulu 92,5 €/t (+78,3 €/t), kogusummas 

6,2 mln eurot (+5,6 mln eurot). Tuletistehingute mõju 

arvestamata oli vedelkütuste keskmine müügihind 

267,3 €/t (-37,7%, -162,1 €/t). 

Kontserni vedelkütuste toodang ulatus 2015. aasta II 

kvartalis 73,2 tuhande tonnini (+29,4%, +16,6 tuhat 

tonni). Olulise panuse toodangu kasvu andis uue 

Enefit280 õlitehase toodang, mis oli II kvartalis 29,1 

tuhat tonni. Enefit140 õlitehase toodang eelmise 

aastaga võrreldes vähenes (-9,4%, -4,6 tuhat tonni) 

tulenevalt peamiselt keskkonnaheitmete vähenda-

miseks korraldatud tootmisrežiimi katsetustest.  

Vedelkütuste toote peamised näitajad 

 
II kv 
2015 

II kv 
2014 

Põhivarade tootlus % 30,4 30,2 

Vedelkütuste EBITDA €/t 209,1 281,9 

2015. aasta II kvartali EBITDA vedelkütuste 

müügist oli 14,1 mln eurot (+11,6%, +1,5 mln eurot). 

 

Marginaali vähenemise mõju kasumlikkusele oli -8,6 

mln eurot (-127,5 €/t). Marginaal vähenes tulenevalt 

langenud keskmisest müügihinnast (-162 €/t, mõju 

kasumlikkusele -10,9 mln eurot). Madalamad 
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muutuvkulud suurendasid kasumlikkust 2,3 mln euro 

võrra. 

Vedelkütuste müügimahu kasvu mõju EBITDA-le oli 

+7,6 mln eurot, müügimaht kasvas 50%. 

Püsikulud suurenesid 1,9 mln eurot, sealhulgas 

suurenesid vedelkütuste tootega seotud tööjõukulud 

1,4 mln eurot. Tööjõukulud suurenesid nii õlitehastes 

kui kaevandustes, lisaks kapitaliseeriti oluliselt vähem 

tööjõukulusid kui 2014. aastal. 

Aruandeperioodil suurenes tulu vedelkütuste 

tuletistehingutest 5,6 mln euro võrra.  

Muu mõju EBITDA-le kokku oli -1,3 mln eurot, mis oli 

seotud peamiselt korrapärase tuletistehingute 

ümberhindlusega. 
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Muud tooted ja teenused

Eesti Energia müügitulud muude toodete ja 

teenuste müügist olid 2015. aasta II kvartalis 16,3 

mln eurot (-26,7%, -5,9 mln eurot).  

Muude toodete ja teenuste EBITDA oli 2015. aasta 

II kvartalis 2,2 mln eurot (-58,5%, -3,1 mln eurot). 

 

Soojuse müügitulu jäi eelmise aastaga võrreldes 

samale tasemele (+0,7%). Soojuse EBITDA 

suurenes 0,6 mln euro võrra tulenevalt peamiselt 

väiksematest remondikuludest Iru elektrijaamas.  

Kaevandustoodete müügitulu vähenes 7,1 mln eurot 

(-98,4%) ja EBITDA vähenes 2,9 mln eurot seoses 

grupivälistele ostjatele tarnitud põlevkivi koguse 

vähenemisega. 

Müügitulu maagaasi müügist oli 3,8 mln eurot (+3,1 

mln eurot võrreldes eelmise aasta sama perioodiga). 

Maagaasi müüki on toetanud nafta hinna futuuride 

langus ning Eesti Energia muutumine veelgi rohkem 

arvestatud partneriks maagaasi müügil. 

Muud mõjud EBITDA-le olid -0,7 mln eurot, 

sealhulgas kasumi vähenemine vanametalli müügiga 

seoses (mõju -1,6 mln eurot) ning Iru elektrijaama 

poolt jäätmeenergiaploki ehitajale hilinemise tõttu 

tehtud trahv (mõju +0,7 mln eurot). 
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Rahavood 

2015. aasta II kvartali äritegevuse rahavood olid 

63,0 mln eurot. Teenitud EBITDAga (69,0 mln 

eurot) võrreldes kujunesid äritegevuse rahavood 

8,6% ehk 6 mln euro võrra väiksemaks. 

 

Võrreldes kontserni EBITDAga (69,0 mln eurot) oli 

äritegevuse rahavoog 5,8 mln võrra suurem seoses 

CO2 kvootide  reservi moodustamise mitterahalise 

kandega (vähendab EBITDA-t). 

Laovarude suurenemise tõttu oli äritegevuse 

rahavoog EBITDAst väiksem 13,7 mln eurot, millest 

enamus (11,0 mln eurot) oli seotud kontserni 

põlevkivivarude suurenemisega. 

Äritegevuse rahavooge suurendas lühiajaliste nõuete 

vähenemine summas 21,3 mln eurot ja vähendas 

lühiajaliste kohustuste vähenemine summas 17,9 mln 

eurot. Mõlemad muutused olid peamiselt tingitud 

kontserni väiksemast elektrimüügist. 

Muud mõjud olid -1,4 mln eurot. 

Võrreldes eelmise aasta II kvartaliga vähenesid 

äritegevuse rahavood 16,5% ehk 12,5 mln eurot.  

 

Äritegevuse rahavoog oli võrreldes eelmise aastaga 

madalam väiksema CO2 kvootide reservi 

moodustamise tõttu (mõju kokku -8,3 mln eurot), 

tulenevalt väiksemast CO2 reservi moodustamise 

keskmisest hinnast ja kogusest.  

Varude muutuse mõju äritegevuse rahavoogudele oli 

eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 12,6 mln 

euro võrra suurem. Sellest enamuse moodustas 

põlevkivi varude suurenemisest tulenev mõju (-11,9 

mln eurot). 

Äritegevuse rahavoogu toetas võrreldes eelmise 

aasta sama perioodiga tuletisinstrumentide väiksem 

realiseerimata kasum (+3,0 mln eurot) ning kasvanud 

EBITDA (+1,3 mln eurot). 

Muud mõjud olid +4,1 mln eurot. 
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Investeerimine 

Kontsern investeeris 2015. aasta II kvartalis 85,3 mln 

eurot (+50,8%, +28,7 mln eurot). Investeeringute 

maht on võrreldes eelmise aastaga suurenenud 

peamiselt seoses Auvere elektrijaama projektiga. 

2015. aasta II kvartalis olid suurimad investeerimis-

objektid Auvere elektrijaam ja elektrivõrk. 

Baasinvesteeringud (12,2 mln eurot, +58,1%, +4,5 

mln eurot) suurenesid peamiselt põlevkiviäriga 

seotud tütarettevõtetes. Kaevanduste baas-

investeeringuid suurendas kallurite ja lõhkeaukude 

puurpinkide soetamine. Õlitööstuse baas-

investeeringud kasvasid peamiselt seoses kütuse-

aurude tagastamise seadme juurutamisega ja teatud 

rekonstrueerimistöödega Enefit140 õlitehases. Narva 

elektrijaamade baasinvesteeringud suurenesid 

peamiselt seoses mõnede väävlipuhastusseadme-

tega (DeSOx) varustatud plokkide hooldusega. 

Mitmed käimasolevad investeerimisprojektid on 2015. 

aastal valmimas, mistõttu 2016. aastal investeeringud 

tõenäoliselt langevad. 

 

 

300 MW elektrijaama ehitus Auveres 

Eesti Energia alustas 2011. aasta suvel uue 

nüüdisaegsel keevkihttehnoloogial (CFB) töötava 

elektrijaama rajamist Auverre. Uus elektrijaam  

võimaldab lisaks põlevkivile kasutada kuni 50% 

ulatuses biokütuseid, see aitab alandada jaama 

heitmed tänapäevase gaasijaama tasemele. Auvere 

elektrijaama maksimaalne aastane netotoodang on 

2 192 GWh. Ehituse finantseerimiseks andis Euroopa 

Komisjon Eestile loa eraldada Eesti Energiale 17,7 

miljonit tonni tasuta CO2 kvooti aastateks 2013–2020. 

5 mln tonni heitmekvoote saadi kätte 2014. aasta 

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

2015. aasta II kvartalis jätkusid Auvere elektrijaama 

käivitustööd. Mai alguses toimus esimene sünkroni-

seerimine, järgnevalt tehti mitmeid käivitus-

programmiga ette nähtud katseid ja töötati erinevatel 

koormustel. Ühtlasi viidi läbi elektrijaama süsteemide 

häälestamise ja stabiliseerimise töid. 

Elektrijaam on plaanis valmis saada 2015. aastal. 

Projekti eelarve on 638 miljonit eurot (koos kütuse 

etteande süsteemiga), millest II kvartali lõpuks oli 

investeeritud 565 miljonit eurot (89%).  

NOx heitmete vähendamine Eesti elektrijaamas 

2011. aasta jaanuaris jõustunud Euroopa Liidu 

tööstusheitmete direktiiv sätestab, et alates 2016. 

aastast ei tohi suurte põletusseadmete lämmastik-

oksiidide (NOx) kontsentratsioon välisõhku 
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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 energia-

ploki seitse katelt. Samal aastal lõpetati tööd 3. ploki 

teise katlaga ning paigaldati deNOx seadmed 6. ploki 

mõlemale katlale. 

II kvartalis lõpetati 5. ploki deNOx seadmete 

montaažitööd, järgnevalt alustatakse seadistus-

töödega ja viiakse läbi garantiikatsetused.  

DeNOx seadmete paigaldamisega kavatsetakse 

lõpule jõuda 2016. aastaks. Projekti eelarve on 22 

miljonit eurot, millest II kvartali lõpuks oli investeeritud 

17,8 miljonit eurot (81%). 

Võrguteenuse kvaliteedi parandamine 

Võrguteenuse kvaliteedi parandamiseks investeeriti 

2015. aasta II kvartalis 22,6 mln eurot, eelmisel 

aastal 23,7 mln eurot. 2015. aasta II kvartalis ehitati 

96 alajaama ja 449 kilomeetrit liini (119 alajaama ja 

434 kilomeetrit eelmisel aasta II 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 ja 

saadakse infot võrguteenuse kvaliteedi (katkestuste) 

ning tüüpkoormuste kohta, et paremini tagada nõutud 

teenuse tase. 

2015. aasta II kvartalis paigaldati klientidele 41 tuhat 

kaugloetavat arvestit ja kauglugemisele viidi üle 57 

tuhat arvestit. Kvartali lõpuks oli kauglugemise 

projekti raames paigaldatud 413 tuhat uut tunnipõhist 

arvestit ja kauglugemisele üle viidud 77% nendest 

arvestitest. Kauglugemise võimekusega arvestid 

moodustasid 67%  (+6 protsendipunkti võrreldes 

2015. aasta I kvartaliga) 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. Eesmärk 

on Estonia kaevanduse tootmisvõimekuse 

suurendamine, et kontserni põlevkivi nõudlust 

rahuldada. Projekti ettevalmistused algasid 2014. 

aastal. 

II kvartalis toimus lintkonveierite paigaldus, allmaa 

tuulutustõkete ehitus ning juhtimis- ja sidekaablite 

paigaldus. 

Ehitustegevus on plaanis lõpetada 2016. aasta 

alguses, täisvõimsus saavutatakse 2017. aasta 

alguseks, mil aastaseks lisatoodanguks kujuneb ligi 

0,8 mln tonni põlevkivi. Projekti eelarve on 21 mln 

eurot, millest II kvartali lõpuks oli investeeritud 10,0 

mln eurot (47%). 

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. 

Arendustegevuse peamine fookus 2015. aasta II 

kvartalis oli elektriprojekti finantseerimistegevustel. 

Jätkus projekti ülevaatamine laenajate ja võimalike 

investorite poolt ning finantseerimislepingute läbi-

rääkimine. 

Jordaaniasse planeeritud esimese põlevkivielektri-

jaama netovõimsus on 470 MW ning selle valmimine 

on kavandatud 2019. aastasse. Elektriprojekti 

raames jätkati kaevanduse detailprojekteerimisega ja 

täiendavate hüdroloogiliste uuringutega, mille käigus 

viidi lõpule teise veepuuraugu puurimine ja alustati 

pumpamistestidega.  
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Õliprojekti eelarendus kestab eeldatavalt 2016. 

aastani. Detailsem arendusplaan vaadatakse läbi 

elektriprojekti finantseerimistegevuse lõpetamisel. 

Ameerika õlitootmise eelarendus 

2011. aasta märtsis omandas Eesti Energia 

Ameerika Ühendriikides Uintah’ maakonnas Utah’ 

osariigis põlevkivivaru, hinnangulise suurusega 

käesoleval hetkel 6,4 mld tonni (geoloogilise uuringu 

tulemusel määratud põlevkivi kogus maapõues)
4
. 

Utah’s tegutsetakse Enefit American Oil’i nime all.  

2015. aastal vaadatakse projekti äriplaan üle 

eesmärgiga jätkata arendustegevustega, mis on 

vajalikud projekti pikaajalise väärtuse säilitamiseks ja 

kulusid kokkuhoidva insenerlahendus leidmiseks. II 

kvartalis liiguti edasi projekti toetavate tegevustega – 

jätkus keskkonnamõjude raporti eelnõu 

kooskõlastamine asjakohastes ametites ning 

kommunikatsiooniühenduste projekteerimine. 

Maakorralduse ameti järgmine samm on 

keskkonnamõju aruande eelnõu väljastamine 

avalikuks aruteluks ja kommenteerimiseks, 

eeldatavasti 2015. aasta lõpus. Jätkus Enefit 

American Oil potentsiaalse turuväärtuse hindamine. 

II kvartali lõpus aegus Enefit American Oil Orion  

maaomandi optsioon, millega loovutati õigused 3 070 

aakri (12,4 km
2
) suurusele omandile. 

 

 

                                                           
4 
Kõrge usaldusväärsus 3,9 mld tonni, usaldusväärne 2,5 mld 

tonni, prognoos 0,3 mld tonni põlevkivi. 
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Finantseerimine 

Eesti Energia olulisemad võõrkapitali allikad on 

rahvusvaheline võlakirjaturg ning kahepoolselt 

sõlmitud investeerimislaenud Euroopa Investeerimis-

pangaga (EIB). Lisaks on sõlmitud vajalikud 

likviidsuslaenu- ja garantiilimiidid regionaalsete 

pankadega. 

Kontserni võlakohustuste maht ulatus 2015. aasta II 

kvartali lõpus nominaalväärtuses 936,5 mln euroni 

(2015. aasta I kvartali lõpus 936,5 mln eurot). 

Korrigeeritud soetusmaksumuses oli võlakohustuste 

maht 934,2 mln eurot (2015. aasta I kvartali lõpus 

934,2 mln eurot). Pikaajaliste võlakohustuste hulka 

kuulusid Londoni börsil noteeritud eurovõlakirjad 

nominaalväärtuses 700 mln eurot ning EIB-lt saadud 

laenud nominaalväärtuses 236,5 mln eurot. II kvartali 

jooksul võlakohustuste osas muutusi ei toimunud.  

Kontserni likviidsete varade saldo oli 2015. aasta II 

kvartali lõpus 199,1 mln eurot (sh üle 3-kuulised 

deposiidid ja likviidsed finantsvarad). Lisaks oli 

kontsernil 2015. aasta II kvartali lõpus 250 mln euro 

ulatuses väljavõtmata laenusid. Nende hulgas on 

kolme regionaalse pangaga (SEB, Pohjola ja Nordea) 

sõlmitud kahepoolsed likviidsuslaenulepingud kokku 

mahus 150 mln eurot, tähtajaga 2018. aasta 

september, ning EIBga sõlmitud pikaajaline laenu-

leping summas 100 mln eurot. EIB laenu välja-

võtmine on võimalik kuni 2015. aasta oktoobrini. 

Peale aruandeperioodi lõppu juulis sõlmis kontsern 

SEB ja Pohjola pankadega kaks uut likviidsus-

laenulepingut kokku mahus 150 mln eurot. Uute 

laenulepingute kestvus on viis aastat, lõpptähtajaga 

juuli 2020 ning sarnaselt varasematega on need 

mõeldud eelkõige kontserni likviidsuspositsiooni ning 

krediidireitingu toetuseks. Uued lepingud vahetavad 

välja varem kehtinud likviidsuslaenulepingud (vanad 

lepingud SEB, Pohjola ja Nordea pankadega kokku 

summas 150 mln eurot lõpetati juulis). Lepingute 

uuendamine viidi läbi regionaalse pangaturu 

positiivset olukorda arvestades, mis võimaldas 

pikendada laenulepingute tähtaegu soodsatel 

tingimustel. 

Kontserni krediidireitingud olid 2015. aasta II kvartali 

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

Baa2 (Moody’s), mõlemad stabiilse väljavaatega. 

Standard & Poor’s langetas Eesti Energia 

krediidireitingut juunis ühe astme võrra (tasemelt 

BBB+), mille põhjusena tõi agentuur välja madalad 

elektrihinnad ja seetõttu nõrgenevad kontserni 

finantssuhtarvud. 

Eesti Energia võlakohustuste kaalutud keskmine 

intressimäär oli II kvartali lõpu seisuga 3,95% (I 

kvartali lõpus 3,91%). Kontsern on suures osas 

lukustanud riski, mis tuleneb intressi baasmäära 

muutustest (80% võlakohustuste puhul on baas-

intressimäär lukustatud võlakohustuse tähtajani ning 

15% puhul kuni 2016. aasta juulini, 5% võla-

kohustustest on ujuva intressiga). Kõik võla-

kohustused on nomineeritud eurodes. 

Kontserni netovõlg oli II kvartali lõpus seisuga 735,1 

mln eurot (+7,3 mln eurot võrreldes 2015. aasta I 

kvartali lõpuga). Kulumieelse ärikasumi ja netovõla 

suhe oli 2015. aasta II kvartali lõpus tasemel 2,3 

(2015. aasta I kvartali lõpus tasemel 2,3). 2015. 

aasta II kvartalis on Eesti Energia oma uueks 
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finantspoliitikaks seadnud eesmärgi hoida netovõlg / 

EBITDA suhtarvu allpool 3,5x taset. Suhtarv vastab 

omaniku poolt seatud netovõlg / EBITDA piirile. 

Laenulepingutega on Eesti Energia võtnud kohustuse 

mitte ületada teatud finantssuhtarvude piirmäärasid. 

II kvartali lõpus olid kontserni finantsnäitajad 

piirmääradega kooskõlas. 

Netovõlg/EBITDA suhtarv ja finantsvõimendus 
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2015. aasta väljavaade 

Kontserni I poolaasta müügitulud olid 400,8 mln eurot 

(-7,0%, -30,1 mln eurot). I poolaasta EBITDA oli 

156,8 mln eurot (+3,8%, +5,7 mln eurot). Kontserni 

investeeringud olid 2015. aasta I poolaastal 137,7 

mln eurot (+5,6%, +7,3 mln eurot).  

Võrreldes 2015. aasta I kvartali vahearuandes 

prognoosituga on kontserni 2015. aasta müügitulude 

väljavaade muutunud. Prognoosime 2015. aasta 

müügituludele langust* võrreldes 2014. aastaga. 

Väljavaate muutmine on seotud halvenenud elektri 

turuhindade prognoosiga võrreldes 2015. aasta I 

kvartali väljavaatega. EBITDA languse* väljavaade ei 

muutu.

 

Suletud positsioonid 

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 müünud 2015. aasta III-IV kvartalisse 

ette 3,4 TWh elektrienergiat keskmise hinnaga 40,2 

€/MWh. Vedelkütuseid on samasse perioodi ette 

müüdud 105 tuhat tonni keskmise hinnaga 415,2 €/t. 

2016. aastasse on ette müüdud 3,4 TWh 

elektrienergiat keskmise hinnaga 37,8 €/MWh ning 

131 tuhat tonni vedelkütuseid keskmise hinnaga 

365,6 €/t. 

2015. aastaks on kontserni CO2 tulevikutehingutega 

kaetud positsioon (arvestatud ka tasuta kvoodid riigilt 

investeerimistoetusega seoses ja eelmiste perioodide 

jääk) 8,8 mln tonni keskmise hinnaga 3,8 €/t. 2016. 

aasta CO2 positsioon on mahuga 13,0 mln tonni 

keskmise hinnaga 5,2 €/t. 
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Lühendatud konsolideeritud kasumi- ja koondkasumiaruanne 
KONSOLIDEERITUD KASUMIARUANNE 3 kuud 6 kuud 12 kuud Lisa 

miljonites eurodes 1. aprill - 30. juuni 1. jaanuar - 30. juuni 1. juuli - 30. juuni   

  2015 2014 2015 2014 2015/14 2014/13   

Müügitulu 181,0 204,6 400,8 430,9 849,8 903,3 3 

Muud äritulud 3,9 3,0 10,4 6,8 26,8 8,8 
 

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

                

Valmis- ja lõpetamata toodangu varude jääkide 
muutus 

11,9 -0,1 16,0 6,5 8,6 -0,5   

Kaubad, toore, materjal ja teenused -75,7 -84,9 -166,4 -187,0 -354,9 -368,1   

Tööjõukulud -34,4 -32,9 -69,3 -67,2 -144,2 -145,2   

Põhivara kulum ja väärtuse langus -35,6 -32,1 -70,6 -63,7 -133,1 -141,0   

Muud tegevuskulud -17,8 -22,0 -34,8 -39,0 -68,4 -82,3   

                

ÄRIKASUM 33,4 35,6 86,2 87,4 184,9 175,4   

Finantstulud 1,5 1,0 2,9 2,0 5,3 3,8   

Finantskulud -5,0 -1,6 -4,5 -3,3 -6,2 -5,7   

Neto finantstulud (-kulud) -3,5 -0,6 -1,6 -1,3 -0,9 -1,9   

                

Kasum kapitaliosaluse meetodil investeeringutelt 
sidusettevõtjatesse 

              -                  -                  -                  -    -2,4 -0,8   

                

KASUM ENNE TULUMAKSUSTAMIST 29,9 35,0 84,6 86,1 181,6 172,7   

TULUMAKSUKULU -23,1 -28,8 -23,1 -28,8 -18,0 -24,0 8 

                

ARUANDEPERIOODI KASUM 6,8 6,2 61,5 57,3 163,6 148,7   

sh emaettevõtja omaniku osa kasumist 7,0 6,2 61,8 57,1 164,2 148,9   

mittekontrolliva osaluse osa 
kasumist/kahjumist 

-0,2               -    -0,3 0,2 -0,6 -0,2   

                

Tava puhaskasum aktsia kohta (eurodes) 0,01 0,01 0,10 0,09 0,26 0,24 9 

Lahustunud puhaskasum aktsia kohta (eurodes) 0,01 0,01 0,10 0,09 0,26 0,24 9 

                

KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE 3 kuud 6 kuud 12 kuud   

miljonites eurodes 1. aprill - 30. juuni 1. jaanuar - 30. juuni 1. juuli - 30. juuni   

  2015 2014 2015 2014 2015/14 2014/13   

ARUANDEPERIOODI KASUM 6,8 6,2 61,5 57,3 163,6 148,7   

Muu koondkasum               

Kirjed, mida võib edaspidi ümber klassifitseerida kasumiaruandesse:         

Riskimaandamisinstrumentide ümberhindlus -8,8 -36,1 -26,2 -25,5 -0,7 -16,3 
  

Välismaiste tütarettevõtjate ümberarvestusel 
tekkinud valuutakursivahed 

-2,1 0,3 3,9 0,5 8,3 -1,3 
  

Aruandeperioodi muu koondkasum -10,9 -35,8 -22,3 -25,0 7,6 -17,6   

                

ARUANDEPERIOODI KOONDKASUM KOKKU -4,1 -29,6 39,2 32,3 171,2 131,1   

sh emaettevõtja omaniku osa kasumist -3,9 -29,6 39,5 32,1 171,8 131,3   

mittekontrolliva osaluse osa 
kasumist/kahjumist 

-0,2 - -0,3 0,2 -0,6 -0,2 
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Lühendatud konsolideeritud finantsseisundi aruanne 

miljonites eurodes 30. juuni 31. detsember Lisa 

VARAD 2015 2014 2014   

Põhivara         

Materiaalne põhivara 2 477,1 2 325,5 2 408,5 6 

Immateriaalne põhivara 67,6 61,1 65,6   

Investeeringud sidusettevõtjatesse 2,0 17,5 2,0   

Tuletisinstrumendid 0,7 0,1 1,7 7 

Pikaajalised nõuded 39,9 22,9 31,9   

Kokku põhivara 2 587,3 2 427,1 2 509,7   

Käibevara         

Varud 60,4 48,8 40,8   

Kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikud 21,5 81,8 144,8 4  

Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 75,5 120,5 124,3   

Tuletisinstrumendid 55,2 46,3 75,7 7 

Üle 3-kuulise tähtajaga deposiidid pankades 119,0 132,0 40,0   

Raha ja raha ekvivalendid 80,1 77,7 60,2   

Kokku käibevara 411,7 507,1 485,8   

Müügiks hoitavad varad                           -                           5,5                            -    13 

Kokku varad 2 999,0 2 939,7 2 995,5 3 

          

OMAKAPITAL         

Emaettevõtja omanikule kuuluv kapital ja reservid         

Aktsiakapital 621,6 621,6 621,6 8 

Ülekurss 259,8 259,8 259,8   

Kohustuslik reservkapital 62,1 59,0 59,0   

Riskimaandamise reserv 20,8 21,5 47,0   

Realiseerimata kursivahed 9,6 1,3 5,7   

Jaotamata kasum 587,7 501,6 624,0   

Kokku emaettevõtja omanikule kuuluv kapital ja reservid 1 561,6 1 464,8 1 617,1   

Mittekontrolliv osalus 0,8 2,7 2,3   

Kokku omakapital 1 562,4 1 467,5 1 619,4   

          

KOHUSTUSED         

Pikaajalised kohustused         

Võlakohustused 927,2 934,5 928,0 10 

Muud võlad 4,2 5,9 3,8   

Tuletisinstrumendid 0,5 2,6 1,7 7 

Tulevaste perioodide tulud 165,3 154,5 161,7   

Eraldised 33,2 28,6 31,7 12 

Kokku pikaajalised kohustused 1 130,4 1 126,1 1 126,9   

Lühiajalised kohustused         

Võlakohustused 6,9 1,4 6,9 10 

Võlad hankijatele ja muud võlad 277,3 286,4 167,0   

Tuletisinstrumendid 2,2 7,5 0,8 7 

Tulevaste perioodide tulud                         -      3,2                         -        

Eraldised 19,8 45,0 74,5 12 

Kokku lühiajalised kohustused 306,2 343,5 249,2   

Müügiks hoitavate varadega seotud kohustused                           -                           2,6                            -    13 

Kokku kohustused 1 436,6 1 472,2 1 376,1   

Kokku kohustused ja omakapital 2 999,0 2 939,7 2 995,5   
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Lühendatud konsolideeritud rahavoogude aruanne 

  3 kuud 6 kuud 12 kuud Lisa 

miljonites eurodes 1. aprill - 30. juuni 1. jaanuar - 30. juuni 1. juuli - 30. juuni   

  2015 2014 2015 2014 2015/14 2014/13   

Rahavood äritegevusest               

Äritegevusest saadud raha 63,3 75,9 226,0 138,0 382,0 272,5 11 

Makstud intressid ja laenukulud -0,4 -0,4 -0,5 -0,8 -37,3 -32,1   

Saadud intressid 0,1 0,1 0,1 0,2 0,8 0,4   

Makstud tulumaks             -    -0,1               -    -5,6 -23,4 -15,6   

Kokku rahavood äritegevusest 63,0 75,5 225,6 131,8 322,1 225,2   

                

Rahavood investeerimisest               

Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara 
soetamisel 

-73,3 -43,4 -135,5 -132,1 -263,6 -355,8   

Laekunud liitumis- ja muud teenustasud 3,2 2,6 5,9 6,0 12,1 13,5   

Laekunud materiaalse põhivara müügist            0,5  0,5 1,3 0,6 2,5 1,4   

Laekunud põhivara sihtfinantseerimine             -               -                  -                  -                 -    0,9   

Üle 3-kuuliste deposiitide netomuutus 25,0 5,0 -79,0 -111,0 13,0 -59,0   

Piiratud kasutusega raha netomuutus           0,2  -0,1 4,5 7,5 0,1 1,8   

Tasutud sidusettevõtja osaluse soetamisel              -               -                  -                  -                 -    -3,0   

Antud laenud -2,9 -0,8 -2,9 -1,9 -7,1 -4,0 15 

Pikaajalistelt finantsinvesteeringutelt laekunud 
dividendid 

          1,9  1,7 1,9 5,6 1,9 5,6   

Laekunud tütarettevõtja müügist             -               -                  -                  -    4,7               -    13 

Laekunud sidusettevõtja osaluse müügist ja 
likvideerimisest 

            -    1,1               -    1,1 10,5 1,1   

Kokku rahavood investeerimisest -45,4 -33,4 -203,8 -224,2 -225,9 -397,5   

                

Rahavood finantseerimisest               

Saadud pikaajalised laenud             -            0,4                -    0,4              -    96,3   

Emiteeritud võlakirjad             -               -                  -    110,3              -    110,3   

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

Tagasi makstud muud laenud             -               -                  -                  -    -0,1 -0,8   

Tasutud tütarettevõtja vähemusosaluse 
soetamisel 

            -               -    -1,2               -    -1,2               -    14 

Makstud dividendid             -               -                  -                  -    -93,6 -55,2   

Kokku rahavood finantseerimisest              -            0,4  -1,9 110,0 -96,3 149,2   

                

Puhas rahavoog 17,6 42,5 19,9 17,6 -0,1 -23,1   

                

Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi 
algul 

62,5 37,7 60,2 62,6 77,7 103,3   

Müügiootel varaks klassifitseeritud raha ja 
raha ekvivalendid 

            -    -2,5               -    -2,5            2,5  -2,5 13 

Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi 
lõpul 

80,1 77,7 80,1 77,7 80,1 77,7   

Kokku raha ja raha ekvivalentide muutus  17,6 42,5 19,9 17,6 -0,1 -23,1   
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Lühendatud konsolideeritud omakapitali muutuste aruanne 

miljonites eurodes 

Emaettevõtja omanikule kuuluv omakapital 

Mitte-
kontrolliv 

osalus 
Kokku Aktsia-

kapital 
(lisa 8) 

Ülekurss 

Kohus-
tuslik 

reserv-
kapital 

Muud 
reservid 

Jaota-
mata 

kasum 
Kokku 

                  

Omakapital seisuga 31. detsember 2013 621,6 259,8 51,0 47,8 566,1 1 546,3 1,4 1 547,7 

                  

Aruandeperioodi kasum - - - - 57,1 57,1 0,2 57,3 

Aruandeperioodi muu koondkasum - - - -25,0 - -25,0 - -25,0 

Aruandeperioodi koondkasum kokku - - - -25,0 57,1 32,1 0,2 32,3 

                  

Vähemusosa suurenemine seoses 
tütarettevõtja laenu konverteerimisega 
omakapitaliks 

- - - - - - 1,1 1,1 

Väljakuulutatud dividendid - - - - -113,6 -113,6 - -113,6 

Jaotamata kasumi kandmine reservkapitali - - 8,0 - -8,0 - - - 

                  

Kokku tehingud omanikega, mis on 
kajastatud otse omakapitalis 

- - 8,0 - -121,6 -113,6 1,1 -112,5 

                  

Omakapital seisuga 30. juuni 2014 621,6 259,8 59,0 22,8 501,6 1 464,8 2,7 1 467,5 

                  

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 - - - - 61,8 61,8 -0,3 61,5 

Aruandeperioodi muu koondkasum - - - -22,3 - -22,3 - -22,3 

Aruandeperioodi koondkasum kokku - - - -22,3 61,8 39,5 -0,3 39,2 

                  

Tütarettevõtja vähemusosaluse 
omandamine (lisa 14) 

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

Väljakuulutatud dividendid - - - - -95,0 -95,0 - -95,0 

Jaotamata kasumi kandmine reservkapitali - - 3,1 - -3,1 - - - 

                  

Kokku tehingud omanikega, mis on 
kajastatud otse omakapitalis 

- - 3,1 - -98,1 -95,0 -1,2 -96,2 

                  

Omakapital seisuga 30. juuni 2015 621,6 259,8 62,1 30,4 587,7 1 561,6 0,8 1 562,4 
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Lühendatud konsolideeritud vahearuande lisad 

1. Arvestus- ja aruandluspõhimõtted 

Käesolevad lühendatud konsolideeritud 

vahearuanded on koostatud kooskõlas rahvus-

vaheliste finantsaruandluse standarditega (IFRS) 

ja Rahvusvaheliste Finantsaruandlusstandardite 

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 

2014 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 2014 lõppenud majandusaasta kohta 

koostatud raamatupidamise aastaaruandes. 

Alates 1. jaanuarist 2015 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 ning hinnangute eelduste 

kasutamist, mis mõjutavad arvestuspõhimõtete 

rakendamist ja aruandes esitatud varade ja 

kohustustuste 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 2014 kohta koostatud 

konsolideeritud finantsaruannetes. 

Juhatuse hinnangul kajastab Eesti Energia ASi ja 

tema tütarettevõtjate (kontsern) perioodi 1. jaanuar 

2015 - 30. juuni 2015 kohta koostatud vahearuanne 

õigesti ja õiglaselt kontserni finantsseisundit, 

rahavoogusid ja majandustulemusi. 

Käesolevatele lühendatud konsolideeritud vahe-

aruannetele on tehtud ülevaatus, neid ei ole 

auditeeritud 
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2. Finantsriskide juhtimine 

2.1. Finantsriskide faktorid 

Kontserni tegevusega kaasnevad mitmed 

finantsriskid: tururisk (mis hõlmab valuutariski, 

rahavoogude ja õiglase väärtuse 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 

2014. Alates eelmise majandusaasta lõpust 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 30. juuni 2015 ja 30. juuni 2014: 

miljonites eurodes 
   30. juuni 2015 

Tase 1 Tase 2 Tase 3 Kokku 

Varad         

Kauplemisderivatiivid (lisa 7) -1,2 21,0 -1,1 18,7 

Rahavoogude 
riskimaandamisinstrumendid 
(lisa 7) 

15,9 13,7 7,6 37,2 

Kokku finantsvarad 14,7 34,7 6,5 55,9 

Kohustused         

Kauplemisderivatiivid (lisa 7) - 0,9 1,0 1,9 

Rahavoogude 
riskimaandamisinstrumendid 
(lisa 7) 

0,5 0,3 - 0,8 

Kokku finantskohustused 0,5 1,2 1,0 2,7 

          

miljonites eurodes 
   31. detsember 2014 

Tase 1 Tase 2 Tase 3 Kokku 

Varad         

Kauplemisderivatiivid (lisa 7) -0,7 22,0 10,8 32,1 

Rahavoogude 
riskimaandamisinstrumendid 
(lisa 7) 

12,1 33,2 - 45,3 

Kokku finantsvarad 11,4 55,2 10,8 77,4 

Kohustused         

Kauplemisderivatiivid (lisa 7) - 0,8 - 0,8 

Rahavoogude 
riskimaandamisinstrumendid 
(lisa 7) 

1,7 - - 1,7 

Kokku finantskohustused 1,7 0,8 - 2,5 
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2. Finantsriskide juhtimine, järg 

2.2. Õiglane väärtus, järg 

Hindamistehnikad ja mõõtmisel kasutatavad 

sisendid tasemel 1 

Aktiivsetel turgudel kaubeldavate finants-

instrumentide 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 riski-

maandamisinstrumentide väärtuste leidmisel 

kasutatakse ICE EUA, 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. 

Alljärgnevas tabelis on esitatud muutused tasemele 3 

klassifitseeritud finantsinstrumentide osas perioodil 1. 

jaanuar – 30. juuni 2015: 

miljonites eurodes 
    

Kauplemis-
derivatiivid 

õiglases 
väärtuses 

muutustega 
läbi 

kasumiaruande 

Rahavoogude 
riskimaandamis-

instrumendid 
Kokku 

Algsaldo     10,8 - 10,8 

Ümber klassifitseeritud kauplemisderivatiividest 
rahavoogude riskimaandamisinstrumendiks     

-10,8 10,8 - 

Laekunud optsioonipreemiad     -3,3 - -3,3 

Kasumiaruandes kajastatud kasumid/kahjumid     1,0 4,5 5,5 

Riskimaandamise reservis kajastatud kasumid/kahjumid - -7,6 -7,6 

Lõppsaldo     -2,3 7,7 5,4 

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

1,0 4,5 5,5 

Kasumiaruandes kajastatud realiseerumata 
kasumi/kahjumi muutus aruandeperioodi lõpu 
seisuga olemasolevatelt varadelt 
aruandeperioodil     1,0 4,5 5,5 
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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 

    30. juuni 31. detsember 

    2015 2014 

Võlakirjade nominaalväärtus    700,0 700,0 

Võlakirjade turuväärtus noteeritud müügihinna alusel  791,1 788,9 

          

Fikseeritud intressimääraga pangalaenude nominaalväärtus 186,0 186,0 

Fikseeritud intressimääraga pangalaenude õiglane väärtus 200,1 196,4 

          

Ujuva intressimääraga pangalaenude nominaalväärtus 50,4 51,1 

Ujuva intressimääraga pangalaenude õiglane väärtus  50,4 51,1 

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 

 Üle 3-kuulise tähtajaga deposiidid pankades 

 Raha ja raha ekvivalendid 

 Võlad hankijatele ja muud võlad 
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3. Segmendiaruandlus 

Alates 1. jaanuarist 2013 kasutab juhatus kontserni 

majandustulemuste hindamiseks ja juhtimisotsuste 

tegemiseks tootepõhist raporteerimist varasema 

juriidilisel struktuuril põhinenud raporteerimise 

asemel. 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" (ükski neist toodetest ei ületa 

kvantitatiivseid kriteeriume, mille puhul oleks nõutav 

nende kohta eraldi informatsiooni avalikustamine): 

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 

ning sellega seotud tehnoloogia arendamine 

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). 

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. aprill- 30. juuni 1. aprill- 30. juuni 

2015  2014 

    

Kontserniväliste 

klientide müügitulu 
  

Kontserniväliste 

klientide müügitulu 

          

Elektrienergia   84,6   108,2 

Võrguteenused   55,9   54,3 

Vedelkütused   24,2   19,9 

Muud   16,3   22,2 

Kokku   181,0   204,6 

          

EBITDA         

miljonites eurodes 
1. aprill- 30. juuni 1. aprill - 30. juuni 

2015  2014 

    EBITDA   EBITDA* 

Elektrienergia   24,0   23,2 

Võrguteenused   28,7   26,6 

Vedelkütused   14,1   12,6 

Muud   2,2   5,3 

Kokku   69,0   67,7 

Põhivara kulum ja amortisatsioon   -35,6   -32,1 

Neto finantstulud (kulud)   -3,5   -0,6 

Kasum enne tulumaksustamist   29,9   35,0 

          

VARAD         

miljonites eurodes 
30. juuni 2015 31. detsember 2014 

    

    Varad   Varad 

Elektrienergia   1 279,8   1 324,7 

Võrguteenused   951,5   904,3 

Vedelkütused   389,4   394,7 

Muud   378,3   371,8 

Kokku   2 999,0   2 995,5 

          

* Seoses metoodika täpsustamisega on võrdlusandmeid muudetud võrreldes 30. juuni 2014 vahearuandes avaldatud andmetega 
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3. Segmendiaruandlus, järg 

Müügitulu         

          

          

          

miljonites eurodes 
1. jaanuar- 30. juuni 1. jaanuar- 30. juuni 

2015  2014 

    

Kontserniväliste 
klientide 

müügitulu   

Kontserniväliste 
klientide 

müügitulu 

          

Elektrienergia   184,6   223,0 

Võrguteenused   122,6   122,2 

Vedelkütused   49,2   33,2 

Muud   44,4   52,5 

Kokku   400,8   430,9 

          

EBITDA         

miljonites eurodes 
1.jaanuar- 30. juuni 1. jaanuar- 30. juuni 

2015  2014 

    EBITDA   EBITDA 

Elektrienergia   52,0   68,0 

Võrguteenused   52,9   48,4 

Vedelkütused   35,0   22,4 

Muud   16,9   12,3 

Kokku   156,8   151,1 

Põhivara kulum ja amortisatsioon   -70,6   -63,7 

Neto finantstulud (kulud)   -1,6   -1,3 

Kasum enne tulumaksustamist   84,6   86,1 

          

* Seoses metoodika täpsustamisega on võrdlusandmeid muudetud võrreldes 30. juuni 2014 vahearuandes avaldatud andmetega 
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4. Kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikud 

miljonites eurodes 

  Kasvhoonegaaside 

  lubatud heitkoguse  

    ühikud 

Algsaldo 1. jaanuar 2015     144,8 

Müüdud      -70,8 

Tagastatud riigile kasvuhoonegaaside emissiooni katteks (lisa 12) -52,6 

Soetatud     0,1 

Lõppsaldo 30. juuni 2015     21,5 

 

5. 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. 

6. Materiaalne põhivara 

miljonites eurodes Maa Hooned Rajatised 
Masinad 

ja 
seadmed 

Muud 
Lõpetamata 

ehitus ja 
ettemaksed 

Kokku 

Materiaalne põhivara seisuga 31. detsember 2014               

Soetusmaksumus 42,6 254,3 917,2 1 885,7 5,4 615,8 3 721,0 

Kogunenud kulum  - -96,4 -361,9 -849,7 -4,5 - -1 312,5 

Jääkmaksumus  42,6 157,9 555,3 1 036,0 0,9 615,8 2 408,5 

Kokku materiaalne põhivara seisuga 31. 
detsember 2014 

42,6 157,9 555,3 1 036,0 0,9 615,8 2 408,5 

Perioodil 1. jaanuar 2015 - 30. juuni 2015 toimunud liikumised           

Investeeritud põhivara soetusse 0,6 - - 10,3 0,1 125,5 136,5 

Arvestatud kulum  - -3,7 -13,4 -50,4 -0,3 - -67,8 

Müüdud põhivara jääkväärtuses -0,2 - - -0,3 - - -0,5 

Valuuta ümberarvestuse kursivahed 0,3 - 0,1 - - - 0,4 

Ümberklassifitseerimine 0,1 1,9 15,5 71,4 1,1 -90,0 - 

Kokku perioodil 1. jaanuar 2015 - 30. juuni 2015 
toimunud liikumised 

0,8 -1,8 2,2 31,0 0,9 35,5 68,6 

Materiaalne põhivara seisuga 30. juuni 2015               

Soetusmaksumus 43,4 256,2 932,3 1 959,3 6,2 651,3 3 848,7 

Kogunenud kulum  - -100,1 -374,8 -892,3 -4,4 - -1 371,6 

Jääkmaksumus  43,4 156,1 557,5 1 067,0 1,8 651,3 2 477,1 

Kokku materiaalne põhivara seisuga 30. juuni 
2015 

43,4 156,1 557,5 1 067,0 1,8 651,3 2 477,1 
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7. Tuletisinstrumendid 

miljonites eurodes 
30. juuni 2015 31. detsember 2014 

Varad Kohustused Varad Kohustused 

Elektrienergia ostu ja müügi forwardlepingud - rahavoogude 
riskimaandamisinstrumendid 

15,9 0,5 12,1 1,7 

Elektrienergia ostu ja müügi forwardlepingud - 
kauplemisderivatiivid 

1,5 - 0,2 - 

Kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikute ostu ja 
müügi futuurlepingud - kauplemisderivatiivid 

16,5 0,9 15,6 0,8 

Vedelkütuste müügi  swap- ja optsioonilepingud - 

rahavoogude riskimaandamisinstrumendid 
21,4 0,3 33,2 - 

Vedelkütuste müügi  swap- ja optsioonilepingud - 
kauplemisderivatiivid 

0,6 1,0 16,3 - 

Kokku tuletisinstrumendid 55,9 2,7 77,4 2,5 

sealhulgas pikaajaline osa         

Elektrienergia ostu ja müügi forwardlepingud - 
rahavoogude riskimaandamisinstrumendid 

- 0,5 - 1,7 

Vedelkütuste müügi  swap-lepingud - rahavoogude 
riskimaandamisinstrumendid 

0,7 - 1,7 - 

Kokku pikaajaline osa  0,7 0,5 1,7 1,7 

Kokku lühiajaline osa 55,2 2,2 75,7 0,8 

 

8. Aktsiakapital ja dividendid 

Seisuga 31. märts 2015 oli Eesti Energia ASil registreeritud 621 645 750 aktsiat (31. märts 2014: 621 645 750 

aktsiat). Aktsia nimiväärtus on 1 euro. 

30. aprillil 2015 tegi ainuaktsionär otsuse maksta 2014. aasta eest aktsionärile dividendina 95,0 mln eurot (0,15 

eurot aktsia kohta). Dividendivõlg ja dividendivõlalt arvestatud tulumaksuvõlg on seisuga 30. juuni 2015 kajastatud 

finantsseisundi aruandes real "Võlad hankijatele ja muud võlad". 

9. 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 6 kuud 12 kuud 

  1. aprill - 30. juuni 1. jaanuar - 30. juuni 1. juuli - 30. juuni 

  2015 2014 2015 2014 2015/14 2014/13 

Emaettevõtja omaniku osa kasumist (mln eurot) 7,0 6,2 61,8 57,1 164,2 148,9 

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

Tava puhaskasum aktsia kohta (eurot) 0,01 0,01 0,10 0,09 0,26 0,24 

Lahustunud puhaskasum aktsia kohta (eurot) 0,01 0,01 0,10 0,09 0,26 0,24 
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10. Võlakohustuste nominaalväärtus ja korrigeeritud soetusmaksumus 

miljonites eurodes 

30. juuni 2015 31. detsember 2014 

Nominaal-
väärtus 

Korrigeeritud 
soetus-

maksumus 

Nominaal-
väärtus 

Korrigeeritud 
soetus-

maksumus 

Lühiajalised võlakohustused         

Pikaajaliste pangalaenude tagasimaksed järgmisel perioodil 6,9 6,9 6,9 6,9 

Kokku lühiajalised võlakohustused 6,9 6,9 6,9 6,9 

          

Pikaajalised võlakohustused         

Pangalaenud 229,5 229,3 230,2 230,0 

Emiteeritud võlakirjad 700,0 697,9 700,0 698,0 

Kokku pikaajalised võlakohustused 929,5 927,2 930,2 928,0 

Kokku võlakohustused 936,4 934,1 937,1 934,9 

Seisuga 30. juuni 2015 oli kontsernil väljavõtmata 

laenusid 250,0 mln euro eest (31. detsember 2015: 

250,0 mln eurot), millest 150,0 mln eurot oli võimalik 

kasutusele võtta kuni augustini 2018 ja oli ujuva 

intressimääraga (lisa 16) ning 100,0 mln eurot on 

võimalik välja võtta kuni oktoobrini 2015. Laenu 

intressimäär selgub laenu väljavõtmisel. 

23. jaanuaril 2014 viis kontsern läbi 2018. aasta 

lunastamistähtaja ning 4,25% kupongiga euro-

võlakirjade lisaemissiooni nominaalmahus 100 

miljonit eurot tootlusega 2,181%. See täiendav 

emissioon tõstis kontserni võlakirja kogumahu 700 

miljoni euroni, millest 400 mln euro väärtuses 

võlakirjade lunastustähtaeg on 2018. aastal ning 

ülejäänud pikaajaliste võlakirjade lunastustähtaeg on 

2020. aastal. 
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11. Äritegevusest saadud raha 

miljonites eurodes 

3 kuud 6 kuud 12 kuud Lisa 

1. aprill - 30. juuni 1. jaanuar - 30. juuni 1. juuli - 30. juuni   

2015 2014 2015 2014 2015/14 2014/13   

Kasum enne tulumaksustamist 29,9 35,0 84,6 86,1 181,6 172,7   

Korrigeerimised               

Materiaalse põhivara kulum ja väärtuse langus  34,1 30,6 67,8 60,7 127,5 135,1   

Immateriaalse põhivara amortisatsioon  1,5 1,5 2,8 3,0 5,6 5,9   

Tuludena kajastatud liitumis- ja muud 
teenustasud  

-1,6 -1,5 -3,2 -3,0 -6,3 -5,8   

Kasum äri müügist - - - - -3,4 - 13 

Kasum materiaalse põhivara müügist -0,5 -0,3 -0,9 -0,4 -1,4 -1,0   

Põhivara soetamiseks saadud sihtfinantseerimise 
amortisatsioon 

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

Kasum/kahjum kapitaliosaluse meetodil 
investeeringutelt sidusettevõtjatesse  

- - - - 2,4 0,8   

Tasumata/laekumata kasum/kahjum 
tuletisinstrumentidelt 

-2,3 -12,4 -4,5 -18,1 -17,8 -24,4   

Kursikasum/-kahjum välisvaluutas antud 
laenudelt 

1,4 -0,2 -2,7 -0,2 -5,7 0,8   

Intressikulu võlakohustustelt  3,2 1,4 6,6 2,8 10,9 3,4   

Intressi- ja muud finantstulud -1,5 -1,1 -2,9 -2,0 -5,3 -3,8   

Korrigeeritud kasum enne maksustamist 64,2 53,0 147,5 128,8 287,8 283,4   

Äritegevusega seotud käibevarade netomuutus               

Äritegevusega seotud nõuete muutus 21,3 13,4 37,6 35,8 12,1 7,8   

Varude muutus -13,7 -1,1 -19,6 -9,7 -11,7 -1,4   

Muu äritegevusega seotud käibevarade 
netomuutus 

52,5 73,6 128,4 37,9 93,5 -1,1   

Kokku äritegevusega seotud käibevarade 
netomuutus 

60,1 85,9 146,4 64,0 93,9 5,3   

Äritegevusega seotud kohustuste netomuutus               

Eraldiste muutus  -46,5 -40,5 -53,7 -29,3 -21,6 -12,2   

Võlgnevuse muutus hankijatele -9,9 -7,8 -8,8 -15,5 8,6 -1,3   

Muu äritegevusega seotud kohustuste 
netomuutus 

-4,6 -14,7 -5,4 -10,0 13,3 -2,7   

Kokku äritegevusega seotud kohustuste 
netomuutus 

-61,0 -63,0 -67,9 -54,8 0,3 -16,2   

Äritegevusest saadud raha 63,3 75,9 226,0 138,0 382,0 272,5   
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12. Eraldised 

miljonites eurodes 

Algjääk 
31. 

detsember 
2014 

Moodusta-
mine ja 
ümber-

hindamine 

Arvestatud 
intressi- 

kulu 

Kasuta-
mine 

Lõppjääk  

30. juuni 2015 

Lühiajalin
e 

eraldis 

Pikaajaline 
eraldis 

Keskkonnakaitselised eraldised 26,5 1,1 0,4 -0,7 4,7 22,6 

Mäetööde lõpetamise eraldised 0,8 - - - 0,1 0,7 

Töötajatega seotud eraldised 4,7 - - -0,4 0,4 3,9 

Varade demonteerimise kulude eraldis 3,2 - - - - 3,2 

Kasvuhoonegaaside emissiooni eraldis 
(lisa 4) 

68,2 -1,0 - -52,6 14,6 - 

Eraldis kahjulike lepingute suhtes 0,6 -0,6 - - - - 

Lepingutest tulenevate kohustuste eraldis 2,2 0,6 - - - 2,8 

Kokku eraldised 106,2 0,1 0,4 -53,7 19,8 33,2 

        Aruandeperioodil vähendati 2014. aasta kasvuhoonegaaside emissiooni eraldist 15,6 mln euro võrra seoses eraldise katmiseks 

vajalike kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikute vajaduse ümberhindamisega ning üleliigse ühikute varu müügiga. 

13. Müügiks hoitavad varad ja müügiks hoitavate varadega seotud kohustused 

Seisuga 30. juuni 2014 olid tütarettevõtja Eesti 

Energia Võrguehitus ASi varad ja kohustused 

kajastatud müügiootel varade ja kohustustena, kuna 

kontsernil oli pooleli Eesti Energia Võrguehitus ASi 

müügiprotsess. 

Tehing viidi lõpule 14. augustil 2014, millega kontsern 

võõrandas 100%-lise osaluse Eesti Energia 

Võrguehitus ASis. 
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14. Tütarettevõtja täiendava osaluse ost 

18. veebruaril 2015 omandas kontsern täiendava 34%-lise osaluse ASis Narva Soojusvõrk, mille järel kuulub AS 

Narva Soojusvõrk 100%-liselt Eesti Energia Narva Elektrijaamad ASile. Aktsiate ostuhind oli 1,2 mln eurot. 

15. 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 – 30. juuni 

2015 2014 

Tehingud sidusettevõtjatega     

      

Kaupade ja teenuste ost 11,3 10,3 

Tulu kaupade ja teenuste müügist 0,7 0,6 

Finantstulud 2,7 1,5 

Antud laenud 2,9 1,9 

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

Juhatuse liikmetega teenistuslepingu ennetähtaegse lõpetamise korral on teenistuslepingutes ette nähtud kolme 

kuu hüvitise maksmine. 

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

turuhinnas, selle puudumisel kasutatakse kokkuleppehindu. 

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 – 30. juuni 

2015 2014 

Tehingud Elering AS kontserniga     

      

Kaupade ja teenuste ost 44,9 45,8 

Tulu kaupade ja teenuste müügist 12,9 11,9 

16. Bilansipäeva järgsed sündmused 

Juulis 2015 lõpetas kontsern kehtivad likviidsuslaenude lepingud SEBi, Nordea ja Pohjola pangaga mahus 150,0 

mln eurot ning sõlmis uued viieaastase tähtajaga muutuva intressimääraga likviidsuslaenulepingud SEBi ja Pohjola 

pangaga, mille tulemusena on väljavõtmata laenu summas 150,0 mln eurot võimalik kasutusele võtta kuni juulini 

2020.   
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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 täiskulud 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 (sh üle 3-kuulise tähtajaga deposiidid pankades), 

rahaturu fondiosakud ja intressivõlakirjad. 

NPS süsteemihind – hind Nord Pool Spoti elektribörsil, mille 

arvutamise aluseks on kõik tehtud ostu ja müügi pakkumised, 

arvestamata sealjuures ülekandevõimsuste piiranguid. 

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. 

 

 

 


