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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.
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Tugeva tulemusega kvartal
Äritulud

Ärikasum

Äritegevuse rahavood

Investeeringud
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Tunnihind Eesti ja Soome piirkonnas
võrdne üle 80% ajast
• Keskmine hind Nord Pool Eesti
piirkonnas 43,8 €/MWh (–15,3%),
Soome piirkonnas 43,4 €/MWh
(–9,1%) ja Leedu elektribörsil
45,9 €/MWh (–16,0%)

Hind Eesti piirkonnas,
võrdlus Soome ja Leedu hinnaga

• Eesti ja Soome piirkonna tunnihind
võrdne 82,9% ajast
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Peamiste toodete äritulud kasvasid
Äritulude muutus tululiikide lõikes

Äritulude jaotus 2011 III kvartalil
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Elektri reguleeritud hinnaga müük stabiilne
Reguleeritud hinnaga elektri müük Eestis

Kommentaarid

• Keskmine müügihind reguleeritud
turul 31,3 €/MWh (+1,5%)
+0,4%

+1,9%

• Elektrienergia hinnapakettide
korrigeerimine 2011. aasta juunis
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Turuosa Baltikumi avatud elektriturul 25%
Reguleerimata hinnaga elektri müük

-1,5%
+16,7%

Kommentaarid

• Jaemüük 508 GWh (–45 GWh),
müük elektribörsidele ja
hulgimüüjatele 842 GWh (+23 GWh)
• Kvartali keskmine turuosa
Eesti avatud turul 71%, Lätis 18% ja
Leedus 8%
• Keskmine müügihind taastuvenergia
toetusteta 48,7 €/MWh (+12,6%)
• Taastuvenergia toetused kasvasid
4,4 mln euroni (+549%) suurema
toodangu tõttu
• Suletud positsioonidega kaetud müük
974 GWh (–138 GWh)
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Tulude kasv võrgutasude hinnatõusust
Võrguteenuste müük

Kommentaarid

• Perioodi keskmine võrgutasu
32,3 €/MWh (+10,8%)
-1,0%

+10,8%

- uus võrgutasu 33,0 €/MWh jõustus
1.augustist 2011

• Temperatuuri mõju võrguteenuste
müügile –14 GWh
• Jaotusvõrgu III kvartali kaod 6,4%
(+1,2 protsendipunkti)
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Tulude kasv kõrgest maailmaturu õlihinnast
Kommentaarid

Vedelkütuste müük

• Keskmine müügihind 375 €/t
(+32,6%) tulenevalt kõrgemast
kütteõli maailmaturuhinnast
-2,6%

+29,1%

–

keskmine hind tuletistehinguteta
432 €/t (+46,4%)

–

raske kütteõli (referentstoode) keskmine
hind 468 €/t

• Tulevikutehingutega kaetud müük
15 000 tonni, keskmine hind 333 €/t
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Muude tulude kasv õlitehase arendusest
Kommentaarid

Muud tulud

• Muude tulude kasvu toetas uue
Enefit 280 õlitehase ehitus

+29,9%

-

energeetikaseadmete müügitulu kasv
(+2,0 mln eurot)

-

remondi ja ehitusteenuste müügi kasv
(+4 mln eurot)
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Suurem müük kasvatas muutuvkulusid
Kommentaarid

Ärikulude muutus kululiikide lõikes
mln eurot

• Odavamad tootmise sisendid
kahandasid muutuvkulusid:

160
+6

155

150

145

154

+8
143

-3

–

väiksem tasulise CO2 osakaal
elektrienergia tootmisel ja madalam CO2
hind (– 4,4 mln eurot)

–

kõrgemad maksud kütuste ja tootmise
valdkonnas (+2,8 mln eurot)

• Tehnoloogiatööstuse müügimahu
kasvul suurim mõju muutuvkuludele

140

• Püsikulude kasv peamiselt kütuste
valdkonna suurematest tööjõukuludest

135

130
Ärikulud
2010 III kv

Sisendite
hinnamuutuste
mõju
muutuvkuludele

Koguste
muutuste
mõju
muutuvkuludele

Püsikulud

Ärikulud
2011 III kv
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Ärikasumit kasvatas elektri tootmine
Ärikasumi muutus ärivaldkondade lõikes

Ärikasum valdkondade lõikes
2011 III kvartal*
mln eurot

* Ilma muude ja elimineerimisteta
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Jaeäri suuremad kulud vähendasid kasumit
Mõju valdkonna kasumlikkusele:

Jaeäri
2010 III kv

 +1,6 mln eurot Jaotusvõrgu

2011 III kv

kasumlikkuse suurenemisest

 –1,6 mln eurot püsikulude kasvust
 –0,8 mln eurot elektrimüügi
kasumlikkuse vähenemisest

Elektri müük (GWh)

2010 III kv

2011 III kv

1642

1561
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Jaotusvõrgu kasumit tõstis uus võrgutasu
Mõju Jaotusvõrgu kasumlikkusele:

Eesti Energia Jaotusvõrk
2010 III kv

 +3,5 mln eurot võrguteenuse

2011 III kv

marginaali kasvust

 –1,2 mln eurot kulumi kasvust
 –0,8 mln eurot liitumistulude
amortisatsiooniperioodi
korrigeerimisest

2010 III kv

2011 III kv

Jaotatud elektrienergia (GWh)

1330

1320

Jaotusvõrgu inv. kapitali tootlus (12k)

6,6%

4,6%
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Kõrgem elektrihind tõstis tootmise kasumit
Mõju valdkonna kasumlikkusele:

Elektri ja soojuse tootmine
2010 III kv

 +8,2 mln eurot müügihinna

2011 III kv

tõusust

 +2,1 mln eurot sisendhindade
odavnemisest

 +1,3 mln eurot taastuvenergia
toetuste kasvust

 +1,3 mln eurot vanametalli müügi
kasvust

 +0,6 mln eurot soojuse
kahjumlikkuse vähenemisest
2010 III kv

2011 III kv

Elektri müük (GWh)

2498

2506

Elektri tootmine (GWh)

2331

2361

170

146

65

32

Elektri ost (GWh)
Soojuse müük (GWh)

 –2,1 mln eurot remondikulude
kasvust
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Kütuste kasumit tõstis kõrgem müügihind
Kütused
2010 III kv

Mõju valdkonna kasumlikkusele:

 +3,9 mln eurot vedelkütuste

2011 III kv

müügimarginaali kasvust

 +1,3 mln eurot Tehnoloogiatööstuse
müügimahu kasvust

 –1,8 mln eurot Kaevanduste
kasumlikkuse vähenemisest

 –0,9 mln eurot vedelkütuste
müügimahu vähenemisest

Vedelkütuste müük (tuh tonni)

2010 III kv

2011 III kv

42

39
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Sisendite hinnatõus vähendas
Kaevanduste kasumit
Eesti Energia Kaevandused
2010 III kv

Mõju Kaevanduste kasumlikkusele:

 +1,8 mln eurot tootmismahu

2011 III kv

kasvust

 +0,3 mln eurot müügihinna kasvust
 –2,8 mln eurot sisendite
hinnatõusust

 –0,6 mln eurot kulumi kasvust
 –0,2 mln eurot püsikulude kasvust

2010 III kv

2011 III kv

Põlevkivi toodang (mln tonni)

4,1

4,4

Põlevkivi müük (mln tonni)

4,3

4,0

17

Ärikasumi kasvu tõi kasumlik elektri müük
Mõju kontserni kasumlikkusele:
mln eur
50
45

+3

+1

-1

-2
-3

+4

40

36

+12

35
30
25

22

20
15
10
5
0
Ärikasum 2010
III kv

Kasumlikum
elektri
müük
Baltikumis

JV muutuvkasumi
kasv

Kasumlikum
põlevkiviõli
müük

Taastuvenergia
toetuste
mahu
kasv

Kulum

Tootmisvaldkonna
kap. remondid

Püsikulude
kasv
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Ärikasum 2011
III kv

CO2 ettemakse mõjutas rahavooge
Äritegevuse rahavoogude kujunemine:
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Investeerimiskava elluviimine jätkub
2011 III kvartal

Olulisemad investeerimisobjektid

• Narva tuulepargi ehitus 35 mln eurot
• Jaotusvõrgu uuendamine 20 mln eurot
• Enefit 280 õlitehase ehitus
20 mln eurot
Investeeringud
122 mln eurot

• Uue elektrijaama ehitus Narvas
8 mln eurot
• Väävlipüüdmisseadmete paigaldamine
Narva elektrijaamadesse 7 mln eurot
• Põlevkivi kaevandamise tehnika
uuendamine 6 mln eurot
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Suuremate investeeringute hetkeseis
Investeerimisprojekt

Enefit 280 õlitehase ehitus Auveres

Investeeritud kuni
30. september 2011

Prognoositav investeering
tulevikus

Projekti valmimine

121 mln eurot

86 mln eurot

2012. aastal

2 mln eurot

23 mln eurot

2012. aastal

Väävlipüüdmisseadmete
paigaldamine Narva
elektrijaamadesse

84 mln eurot

35 mln eurot

2012. aastal

Narva tuhavälja tuulepargi
rajamine

52 mln eurot

7 mln eurot

2012. aastal

6 mln eurot

27 mln eurot

2012. aastal

Iru jäätmeenergiaploki rajamine

28 mln eurot

77 mln eurot

2013. aastal

Jaotusvõrgu uuendamine
2011–2014

15 mln eurot

285 mln eurot

2014, aastal

Uue elektrijaama ehitus Narvas

38 mln eurot

600 mln eurot

2015. aastal

Õlitootmise eelarendus USAs

32 mln eurot

41 mln eurot

Arendusetapp kuni
2016. aastani

5 mln eurot

23 mln eurot

Arendusetapp kuni
2016. aastani

Põlevkivitööstuse infrastruktuuri
arendamine

Paldiski tuulepargi rajamine

Õli- ja elektritootmise eelarendus
Jordaanias
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Krediidiliinid suurendavad finantspaindlikkust
Likviidsus

Kommentaarid

• Likviidsed vahendid 245 mln eurot 30.
septembri 2011 seisuga
• 2011. juulist kasutusel
EIB investeerimislaen 136 mln eurot
• 2011. septembris sõlmitud krediidiliini
lepingud mahus 500 mln eurot
• Jätkuvad ettevalmistused pikaajalise
võõrkapitali kaasamiseks
• 2012. aasta riigieelarve projekt
sisaldab omakapitali laiendamist
150 mln euro võrra

* (v.a deposiitide ja finantsvarade muutused)

22

Ärikasumi prognoos 2010. aasta tasemel
Äritulude väljavaade

 Vedelkütuste kõrge maailmaturuhind
 Elektri müügihinna ja -koguse kasv
 Võrguteenuse hinnatõus 1. augustist

Ärikasumi väljavaade






Põlevkiviõli müügimarginaali kasv
Elektri müügimarginaali kasv
Remondikulude kasv
Püsikulude kasv
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Kokkuvõte
 Tugeva tulemusega kvartal:
– äritulud 191 mln eurot, + 15,1%
– kulumieelne ärikasum (EBITDA) 60 mln eurot, +32,8%
– ärikasum 36 mln eurot, +61,5%

 Peamiste toodete kasumlikkuse kasv:
– kasumlik elektri müük, +12 mln eurot
– võrguteenuse kasumlikkuse kasv, +4 mln eur
– põlevkiviõli müügi kasumlikkuse kasv, +3 mln eurot

 Investeerimiskava elluviimine jätkub, investeeringute kasv eelmise
aasta kolmanda kvartaliga võrreldes üle kahe korra

 Likviidsusvajadus kaetud sõlmitud krediidiliinidega ja olemasolevate
deposiitidega
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LISAD
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Majanduskasvu veab jätkuvalt eksport
Eesti majanduskeskkond

Eesti tööturg
% v.e.a.

% v.e.a.

20%

40%
20%

10%

0%

0%
-20%
-40%
jaanuar 2008

jaanuar 2009

SKP (reaalkasv)
Inflatsioon
Jaemüügi mahuindeks

•

jaanuar 2010

-10%
jaanuar 2008

jaanuar 2011

SKP (nominaalkasv)
Tööstustoodangu mahuindeks

SKP kasvu aitab jätkuvalt eksport – võrreldes
2010. aasta juuli ja augustiga on selle aasta
eksport kasvanud 41,5%

Inflatsioon

•

jaanuar 2009

jaanuar 2010

Keskmise brutopalga muutus

jaanuar 2011
Tööpuuduse määr

Eestis on tööpuudus 7,4%, mis on võrreldes
eelmise aasta III kvartaliga
3,8 protsendipunkti väiksem

Allikas: Statistikaamet, Eesti Töötukassa
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Nafta hind
Kütuste hind perioodil
jaanuar 2008 – september 2011

Kommentaarid

• 2011 III kv keskmine Brent toornafta
maailmaturuhind oli 81,0 €/barrel
(114,4 $/barrel), +35,2% (+47,6%).
Üheksa kuu keskmine hind oli
80,1 €/barrel (112,7 $/barrel), +35,9%
(+45,6%)
• 2011 III kv põhjustas hindade suurt
kõikumist Euroopa jätkuv võlakriis.
IMF kärpis septembris arenenud
riikide 2011. aasta kasvuprognoose
(–0,6%). EIA vähendas 2011. aasta
oktoobris kütuste tarbimise ja
suurendades samas kütuste
pakkumise prognoosi.
• 2011 III kv keskmine kütteõli
maailmaturuhind oli 468 €/t (660,9 $/t)
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Turud*
Nord Pool Soome piirkond
eurot/MWh
100

Brent toornafta
eurot/barrel
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0
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1.01.2012

1.01.2008

Raske kütteõli

1.01.2009

1.01.2010

1.01.2011

1.01.2012

Detsember 2011 CO2 heitmekvoot
eurot/t
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0
1.01.2008

1.01.2009

1.01.2010

* tulevikutehingud 30. september 2011 seisuga
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1.01.2011

1.01.2012

Suletud müügipositsioonid
Elekter

Vedelkütused
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Kontserni finantstulemus
III kv

Muutus

mln eurot

2011

2010

Äritulud

190,5

165,5

Ärikulud

154,3

EBITDA

Muutus

2011

2010

%

15,1%

633,6

566,6

11,8%

143,1

7,8%

515,9

445,9

15,7%

60,0

45,2

32,7%

187,3

190,7

-1,8%

Kulum

23,8

22,8

4,4%

69,6

70,1

-0,7%

Ärikasum

36,2

22,4

61,6%

117,6

120,6

-2,4%

1,3

-1,4

-192,9%

-2,1

-3,9

-47,5%

-

6,6

-100,0%

14,6

28,8

-29,3%

27,4

-100,0%

115,9

-12,6%

Neto finantstulud/(-kulud)
Tulumaksukulu

%

9 kuud

Lõpetavate tegevusvaldkondade
kasum
Aruandeaasta kasum

37,7

14,4

161,8%

101,3
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Kontserni bilanss
mln eurot
Kokku käibevara, sh

30.09.2011

Muutus
mln eurot

30.09.2010

394,1

475,1

-81,5

Raha ja ekvivalendid

111,7

45,5

66,2

Üle 3-kuulise tähtajaga deposiidid pankades

106,0

296,1

-190,1

Nõuded

108,0

94,1

13,9

Varud

36,3

35,0

1,3

Muu

32,1

4,9

27,2

Kokku põhivara

1629,2

1280,9

348,3

Varad kokku

2023,3

1765,5

266,8

842,1

647,9

192,4

Võlad hankijatele

138,6

97,6

41,0

Muu

134,2

124,4

9,8

Võlakohustused

492,3

362,9

129,4

Lühiajalised võlakohustused

26,8

3,7

26,8

Pikaajalised võlakohustused

465,5

359,2

106,3

77,0

63,0

14,0

Omakapital

1181,2

1108,6

72,6

Kohustused ja omakapital kokku

2023,3

1765,5

266,8

Kohustused kokku, sh

Eraldised
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Kontserni rahavood
III kv

Muutus

mln eurot

2011

2010

%

Äritegevuse rahavood kokku

52,1

30,3

Tasutud põhivara soetamisel

110,4

Üle 3-kuuliste deposiitide netomuutus

Pangalaenude võtmine
Pangalaenude tagasimaksmine

Dividendimaksed
Muud korrigeerimised
Rahavood lõpetatud
tegevusvaldkondadest

Puhas rahavoog

9 kuud

Muutus

2011

2010

%

71,9%

183,0

188,2

-4,5%

50,3

119,5%

135,9

368,6

36,9%

51,0

21,3

139,4%

75,4

291,0

-125,9%

136,0

1,3

104x

137,5

2,3

59x

0,7

0,7

0,0%

2,6

2,4

8,3%

-

109,2

-100,0%

56,1

109,2

-48,6%

-1,6

-1,9

-15,8%

19,5

2,3

8x

-

-

-

-

172,6

-100,0%

24,2

-152,3

N/A

57,6

9,3

519,4%
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Mõõdukalt kasvav finantsvõimendus
Netovõlg / Kulumieelne ärikasum*

* ärikasum enne kulumit jooksev 12 kuud

Netovõlg

Finantsvõimendus

Finantsvõimendus = võlakohustused / (võlakohustused + omakapital)

Võõrkapitali tähtajalisus

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