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Kokkuvõte III kvartali tulemustest 
• Eesti Energia III kvartali äritulud  ulatusid 202 mln euroni, mis on 5,8% enam kui eelmise aasta samal 

perioodil. Elektrimüügi  äritulud ulatusid 106 mln euroni. 

• Ettevõtte ärikasum  kasvas kolmandas kvartalis 10% võrra 40 mln euroni võrreldes eelmise aasta sama 
perioodiga, puhaskasum  seejuures vähenes 1% võrra 37 mln euroni. Ärikasumile avaldas suurimat 
positiivset mõju vedelkütuste kasumlikkuse kasv 13 mln euro võrra. Olulise mõjuga oli ka Elektrilevi 
võrguteenuse kasumlikkuse paranemine (+3,7 mln eur).  

• Eesti Energia investeeris kolmandas kvartalis 111 mln eurot, mis on 9,3% vähem kui aasta eest. 
Investeeringute  vähenemine on seotud investeerimiskava ühe etapi lõpulejõudmisega: Enefit280 
õlitehase ehitus on jõudnud käivitusprotsessi ning tööd on alustanud nii Narva kui ka Paldiski 
tuulepargid. Jätkuvad Auvere elektrijaama ning Iru jäätmeenergiaploki ehitustööd ning 
väävlipuhastusseadmete paigaldamine Narva elektrijaamadesse. Pidevalt investeerime Elektrilevi 
võrguteenuse kvaliteedi parandamisesse.  

 

 

”Baltikumi avatud elektriturul on Eesti Energia turuosa tänaseks hinnanguliselt 28%. Vaid kahe kuu pärast 
avaneb Eesti elektriturg täielikult. Pingutame iga päev selle nimel, et ka avatud turul jätkuvalt edukad olla ning 
esimese müügikuuga pärjasid kliendid meie püüdlusi enam kui 18 000 avatud turu elektrilepingu sõlmimisega. 

Kolmanda kvartali majandustulemustele avaldas suurimat positiivset mõju meie vedelkütuste valdkonna edukus. 
Meie uues Enefit280 õlitehases, mis vedelkütuste tootmisvõimekuse kahekordistab, jätkub kuumkäivitamine ning 
peatselt ootame sealt esimest õli.  

Tulevikku vaatame lootusrikkalt ning ootame aasta viimases kvartalis häid tulemusi kõigist oma peamistest 
ärivaldkondadest, et 2012. aasta võiks tervikuna olla sama edukas kui möödunud aasta.”  
             
 
Sandor Liive, Eesti Energia juhatuse esimees 

 



 

Peamised tegevusnäitajad 
  III kv  9 kuud  

  1. juuli - 30. sept.  Muutus 1. jaanuar - 30. sept.  Muutus 

    2012 2011   2012 2011   

Elektrienergia müük, sh GWh 2 441 2 430 0,5% 7 099 7 990 -11,1% 

   reguleeritud hinnaga GWh 1 105 1 080 2,3% 4 048 4 000 1,2% 

   reguleerimata hinnaga GWh 1 336 1 350 -1,0% 3 051 3 989 -23,5% 

Soojusenergia müük GWh 27 19 41.9% 557 766 -27,4% 

Võrguteenuse müügimaht GWh 1 297 1 266 2,5% 4 590 4 515 1,7% 

Jaotusvõrgu kaod % 6,2 6,4 -0,2pp 6,3 6,3 -0,1pp 

Põlevkivi kontserniväline müük tuh t 298 499 -40,3% 1 076 1 652 -34,9% 

Vedelkütuste kontserniväline müük tuh t 60 35 68,5% 144 118 22,1% 

Töötajate keskmine arv in. 7 679 7 744 -0,8% 7 673 7 601 0,9% 
                

Äritulud, sh mln eur 201,6 190,5 5,8% 614,5 633,5 -3,0% 

   müügitulu mln eur 198,9 187,9 5,8% 595,0 609,7 -2,4% 

Kulumieelne ärikasum (EBITDA) mln eur 71,2 60,0 18,6% 223,3 187,3 19,2% 

Ärikasum mln eur 39,9 36,2 10,1% 138,7 117,6 17,9% 

Puhaskasum mln eur 37,4 37,7 -0,8% 116,6 101,3 15,1% 
                

Põhivara perioodi lõpu seisuga mln eur 2014,4 1629,3 23,6%    

Omakapital perioodi lõpu seisuga mln eur 1430,8 1181,2 21,1%    

Netovõlg mln eur 515,0 285,2 80,6%    

Investeeringud mln eur 110,7 122,0 -9,3% 334,8 349,8 -4,3% 

FFO mln eur 65,7 59,7 10,1% 181,1 151,4 19,7% 
                

Võlakohustused/EBITDA1 korda 2,48 2,11 +0,4p  
Netovõlg/EBITDA1 korda 1,71 1,19 +0,5p    

Finantsvõimendus % 26,4% 19,5% +7,0pp    

ROIC % 8,1% 10,0% -1,9pp 10,2% 11,4% -1,2pp 

EBITDA/intressikulud võlakohustustelt korda 8,3 11,9 -3,6p 11,2 15,7 -4,5p 

FFO/intressikulud võlakohustustelt korda 8,0 11,8 -3,8p 8,2 7,9 +0,3p 

FFO/investeeringud korda 0,7 0,5 +0,2p 0,5 0,4 +0,1p 

EBITDA marginaal % 35,1% 31,9% +3,9pp 37,5% 30,7% +6,8pp 

Ärikasumi marginaal % 19,4% 19,3% +0,1pp 23,3% 19,3% +4,0pp 

                                                      
1 EBITDA jooksva 12 kuu tulemused 

Netovõlg - võlakohustused nominaalväärtuses miinus raha ja raha ekvivalendid 

Finantsvõimendus – netovõlg  / (netovõlg + omakapital) 

ROIC - investeeritud kapitali tootlus 

FFO - äritegevuse rahavoog, va käibekapitali muutused 

EBITDA - ärikasum enne kulumit 

EBITDA marginaal - ärikasum enne kulumit jagatud müügituluga 



 

 

Tegevuskeskkond  
Seoses jätkuva globaalse ebakindlusega alandas IMF2 oma oktoobris avaldatud prognoosis maailmamajanduse 
kasvu 2012. aastaks 0,2% võrra 3,3%-ni. Euroopa Liidu riikides oodatakse majanduslanguseks -0,4% (0,1% 
võrra suurem langus võrreldes juulis avaldatud prognoosiga). Eesti majanduskasvuks prognoosib IMF 2,4%. 

Finantsturgusid mõjutas III kvartalis positiivselt Saksamaa konstitutsioonikohtu heakskiitev otsus ratifitseerida 
Euroopa stabiilsusmehhanism, kuid vähem oluliseks ei saa pidada Euroopa Keskpanga ja USA Föderaalreservi 
meetmeid riikide majanduste ergutamiseks. Eurotsooni majandusruumis oli endiselt olulisel kohal eelarvekärped 
probleemsetes riikides, jätkuvalt kasvav tööpuudus ning nõrk tarbimine. 

 

Vedelkütuste hinnad  

Vedelkütuste turuhind III kvartalis kasvas. Brenti toornafta 
hind alustas kvartalit 74,6 €/barrel (94,42 $/barrel) ning  
lõpetas hinnaga 87,0 €/barrel (111,81 $/barrel). Hinnatõus 
oli seotud puurimispiirangutega Põhjameres, USA 
toornaftavarude vähenemisega ning ootustega, et Euroopa 
Keskpank asub ostma Euroopa valitsuste võlakirju. 
Naftahinna tõusule avaldas mõju samuti pingeline olukord 
Iraanis, Mehhiko lahes alanud orkaanide hooaeg ning 
ettevõtete prognoositust paremad majandustulemused. 

Brenti toornafta keskmiseks hinnaks oli 2012. aasta III 
kvartalis 88,0 €/barrel (108,6 $/barrel), mis on 8,7% 
kõrgem (3,8% madalam) võrreldes 2011. aasta III 
kvartaliga. Naftahinna kasv eurodes on tingitud dollari 
kallinemisest euro suhtes (keskmiselt 1,25 EUR/USD 
2012. aasta III kvartalis ja 1,41 EUR/USD 2011. aasta III 
kvartalis).  

1 % väävlisisaldusega kütteõli3 keskmine hind oli III kvartalis 530,7 €/t (664,4 $/t) ehk 13,6% (0,6%) kõrgem kui 
2011. aasta III kvartalis.  

 

Saastekvootide hinnad 

2012. aasta detsembris arveldatavate CO2 saastekvootide 
tulevikutehingute keskmiseks hinnaks kujunes 2012. aasta 
III kvartalis 7,64 €/t (-41%, -5,2 €/t võrreldes eelmise aasta 
sama kvartaliga) ja hind liikus vahemikus 6,6-8,4 €/t. 
Sulgemishind kvartali lõpus oli 7,96 €/t. Saastekvootide 
hinda tõstsid langevad söehinnad, mis suurendasid 
nõudlust kvootide järele. Lisaks avaldas hindadele 
positiivset mõju jahedate ilmade tõttu alanud varane 
kütteperiood. 

2013. aasta detsembri CO2 saastekvootide hind oli III 
kvartalis keskmiselt 8,1 €/t (8%, +0,6 €/t võrreldes 2012. 
aasta II kvartaliga) ja liikus vahemikus 7,0-8,9 €/t. 
Võrreldes 2011. aasta III kvartaliga on 2013. aasta 
detsembri saastekvoodi hind langenud 5,65 €/t (-41%). 
Aastase hinnalanguse taga on majanduskasvu 
aeglustumisest tulenev vähenenud nõudlus elektri ja 
sellest tulenevalt CO2 kvoodi järele.  

                                                      
2 IMF, 2012 October WEO (Coping with high Debt and Sluggish Growth) 

3 Fuel Oil 1% Sulphur Free on Board North West Europe 
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Elektrihinnad 

Elektrienergia reguleeritud hind Eestis on 30,7 €/MWh, mis kooskõlastati Konkurentsiametiga 2010. aasta 1. 
juunil. Seoses elektrituru avanemisega 2013. aastal hakkavad Eestis 2013. aasta 1. jaanuarist reguleeritud 
hindade asemel kehtima turul vabalt kujunevad elektrihinnad. 

Nord Pooli Eesti hinnapiirkonnas liikus III kvartali päeva 
keskmine hind vahemikus 29,3 €/MWh – 54,3 €/MWh ning 
kvartali keskmiseks hinnaks kujunes 39,4 €/MWh (-10,1%, 
-4,4 €/MWh võrreldes 2011. aasta III kvartaliga). Eelmise 
aasta sama ajaga võrreldes langetas elektrihindasid 
kõrgem Põhjamaade hüdroreservide tase.  

Nord Pool Soome hinnapiirkonnas kujunes 2012. aasta III 
kvartali keskmiseks hinnaks 30,9 €/MWh  
(-28,9%, -12,5 €/MWh võrreldes 2011. aasta III 
kvartaliga). Nord Pool keskmine süsteemihind oli III 
kvartalis 20,8 €/MWh (-42,2%, -15,2 €/MWh). Sarnaselt 
Eesti hinnapiikonnaga mõjutas Soome piirkonda III 
kvartalis väga kõrgel püsinud hüdroreservide tase. 

Elektri hind Nord Pooli ELE piirkonnas (Eesti-Läti piiril) 
liikus III kvartalis vahemikus 30,6 – 84,9 €/MWh ning 
keskmiseks hinnaks kujunes 45,6 €/MWh, mis tähendab, 
et pudelikaela efekt Eesti-Läti piiril ei ole kadunud ning elektri transport Eestist Lätti ja Leetu on ELE piirkonna 
hinna tõttu suhteliselt kallis. Hinnaerinevused Soome ja Leedu elektrihindade vahel on sealjuures kasvatanud 
elektri eksporti Läti-Leedu suunal. Lisaks rakendati III kvartalis ülekandevõimsuse piiranguid seoses liinide 
hooldustöödega. 

Keskmiseks hinnaks Nord Pool Leedu hinnapiirkonnas kujunes III kvartalis 47,3 €/MWh (+3,1%, +1,4 €/MWh) ja 
päeva keskmine hind liikus vahemikus 16,6 – 80,1 €/MWh.. Leedu ja Läti täielik integreerimine Nord Pool Spot 
süsteemiga võib leida aset järgmisel aastal. 
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Majandustulemused 
Eesti Energia 2012. majandusaasta III kvartali äritulud olid 201,6 mln eurot (+5,8% võrreldes eelmise aasta III 
kvartaliga, +11,0 mln eurot), ärikasum 39,9 mln eurot (+10,1%, +3,7 mln eurot) ja puhaskasum 37,4 mln eurot  
(-0,8%, -0,3 mln eurot). Suurimat positiivset mõju kontserni ärikasumile avaldasid vedelkütuste müügi (+12,9 mln 
eurot) ning võrguteenuste müügi kasumlikkuse kasv (+3,7 mln eurot). Kasumlikkust vähendasid kulumi 
suurenemine (-7,5 mln eurot) ning elektrimüügi kasumlikkuse kahanemine (-2,8 mln eurot). 

Üheksa kuu äritulud kokku olid 614,5 mln eurot (-3,0%, -19,0 mln eurot), ärikasum 138,7 mln eurot (+17,9%, 
+21,0 mln eurot) ja puhaskasum 118,1 mln eurot (+16,6%, +16,8 mln eurot). 

 

Äritulud 

Kontserni äritulud ulatusid 2012. majandusaasta III kvartalis 201,6 mln euroni, suurenedes eelmise aasta sama 
perioodiga võrreldes 5,8%. Äritulude kasvu taga on peamiselt suurem tulu vedelkütuste (+105,8%) ja 
võrguteenuste (+15,3%) müügist. Äritulusid vähendasid peamiselt Õlitehase valmimisega seotud väiksem tulu 
remondi-ja ehitusteenustest (-3,5 mln eurot) ning energeetikaseadmete müügist (-2,9 mln eurot) ja 
telekommunikatsiooniäri müügist tingitud telekommunikatsiooniteenuste tulu ärajäämine (-2,9 mln eurot). 

Elektrienergia müügitulud reguleerimata turgudelt moodustasid käesoleva majandusaasta III kvartalis 68,1% 
elektri müügituludest (eelmise aasta III kvartalis 67,5%).  

  

Jaeäri  valdkonna äritulud kasvasid võrreldes eelmise aasta III kvartaliga 73,9 mln euroni (+4,0%, +2,9 mln 
eurot). Üheksa kuu äritulud moodustasid 247,4 mln eurot (+5,2%, +12,2 mln eurot). 

Elektrienergia müügitulu oli III kvartalis 66,2 mln eurot (+10,3%, +6,2 mln eurot), millest reguleeritud turult 33,5 
mln ning reguleerimata turult 32,6 mln eurot (+19,9%, +5,4 mln eurot). Reguleeritud turu müügimaht oli III 
kvartalis 1 095 GWh (+2,1%, +22 GWh) ja reguleerimata turu müügimaht 690 GWh (+18,6%, +108 GWh).  

Alates 1. jaanuar 2013. aastal avaneb Eesti elektriturg täielikult kõikidele elektritarbijatele. Eesti Energia 
avalikustas oma 2013. aasta hinnapaketid ning alustas uute lepingute sõlmimist käesoleva aasta 25. septembril. 
Lisaks kuni kolmeks aastaks fikseeritud hinnaga paketile pakub Eesti Energia klientidele elektrienergia 
börsihinnast sõltuvaid pakette. Esimese kuuga on Eesti Energia valinud oma elektrimüüjaks üle 18 tuhande äri- 
ja kodukliendi. Võrguettevõtja kohustub varustama elektribörsi kuu keskmise hinna alusel (millele on lisatud 
mõistlik marginaal) elektriga neid eratarbijaid, kes ei ole elektrimüüjat valinud . 

Eesti reguleerimata turul oli III kvartali keskmine turuosa hinnanguliselt 74%. III kvartali lõpu seisuga oli Lätis 897 
klienti (+644 klienti) ning kvartali keskmine turuosa reguleerimata turul 28%. Leedu jaeturul oli meil III kvartali 
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lõpuks 297 klienti (+179 klienti) ning keskmine turuosa reguleerimata turul ca 9%. Baltikumi reguleerimata turul 
on turuosa hinnanguliselt 28%. 

Jaeäri muude teenuste müügitulu oli 5,6 mln eurot (-37,7%, -3,4 mln eurot). Vähenemise peamiseks põhjuseks 
on telekommunikatsiooniärist väljumine 2012. aasta I kvartalis. Eelmise aasta samas perioodis oli 
telekommunikatsiooni teenuste müük 3,2 mln eurot. 

GWh 

III kv Muutus   9 kuud Muutus 

2012 2011 GWh %   2012 2011 GWh % 

Elektri müük reguleeritud hinnaga, sh 1 094 1 070 22 2,1   4 030 3 975 55 1,4 

   kontserniväline müük 999 976 23 2,3   3 692 3 640 51 1,4 

Elektri müük reguleerimata hinnaga, 
sh 

690 582 108 18,6   1 867 1 752 115 6,6 

   Eesti reguleerimata turul 303 282 21 7,3   953 911 42 4,6 

        kontserniväline müük 273 253 21 8,2   794 803 -9 -1,2 

   Läti reguleerimata turul 259 117 142 121,8   598 305 293 95,8 

   Leedu reguleerimata turul4 127 182 -55 -30,2   316 536 -219 -41,0 

Elektri müük kokku 1 782 1 652 130 7,9   5 897 5 727 170 3,0 

 

Elektrilevi äritulud ulatusid III kvartalis 49,5 mln euroni (+11,9%, +5,3 mln eurot) ja üheksa kuuga 166,1 mln 
euroni (+17,5%, +24,7 mln eurot). Tulude kasvu taga on jätkuvalt võrgutasude muutus 2011. aasta augustis, kui 
hakkasid kehtima uue kolmeaastase regulatsiooniperioodi võrguteenuse tasud.  

Võrguteenuste müügitulu kasvas 48,1 euroni (+13,2%, +5,6 mln eurot). Elektrilevi kogu müüdud võrguteenuse 
maht oli III kvartalis 1 349 GWh. Madalpingel edastatud võrguteenuse maht oli III kvartalis 869 GWh, (+1,4%, 
+12 GWh). Keskpingel  edastatud võrguteenuse maht tõusis III kvartalis 480 GWh-ni (3,7%, +17 GWh). 
Keskmine võrguteenuse hind oli III kvartalis 35,7 €/MWh (võrdluses 2011. aastaga +11,0%).  

Võrgukaod5 olid III kvartalis 89 GWh, vähenedes võrreldes eelmise majandusaasta sama perioodiga 1 GWh. 
2012. aasta III kvartali keskmine kadu oli 6,2%, (-0,2 protsendipunkti võrreldes eelmise aastaga). 12 kuu vaates 
moodustab kadu sisenevast kogusest 5,8%. 

Keskmine välistemperatuur oli Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituudi andmetel 2012 III kvartalis +15.4 
kraadi, mis on küll 1,4 kraadi külmem võrreldes eelmise aasta III kvartaliga, kuid ligilähedane (vahe -0,1 kraadi) 
III kvartali ajaloolise keskmisega6. Temperatuur mõjutab elektritarbimist riigis ning seeläbi ka elektri- ja 
võrguteenuste müüki.  

GWh 

III kv Muutus   9 kuud Muutus 

2012 2011 GWh %   2012 2011 GWh % 

Võrguteenuse müügimaht 1 349 1 320 29 2,2   4 773 4700 73 1,5 

   kontserniväline müük 1 297 1 266 31 2,5   4 590 4515 75 1,7 

 

Elektri ja soojuse tootmise valdkonna ärituludeks kujunes III kvartalis 113,6 mln eurot (+4,2%, +4,6 mln eurot). 
Valdkonna üheksa kuu äritulud olid 335,5 mln eurot (-11,3%, -42,7 mln eurot). 

Elektrienergia müügist teenisime tulu 108,3 mln eurot (+4,3%, +4,40,9 mln eurot) koos taastuvenergia toetuste, 
tulevikutehingute ja merekaablituluga ning soojusenergia müügist 1,4 mln eurot (+20,1%, +0,2 mln eurot).  

                                                      
4 Leedu avatud turu müügi puhul on tegemist Baltpooli börsitehingute saldeerimise sisseviimisest tuleneva koguse vähenemisega. Varasemat metoodikat kasutades oleks reguleerimata 
turule müügi suurenemine +32,5% (241,7 GWh.2012 III kv vs. 182,4 GWh 2011 III kv) 
5 Võrgukao protsent saadakse võrgukao jagamisel elektrivõrku sisenenud elektrienergia mahuga. Elektrilevi kadu naturaalühikutes on jaotusvõrku sisenenud ja jaotusvõrgus tarbitud 
elektrienergia vahe. 
6

 EMHI ajalooline keskmine 1992-2011perioodile 
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Müügimaht reguleerimata turule on kasvanud 1406 GWh-ni (+70 GWh, +5,2%). Vaatamata NPS Estlink hinna 
langusele (-11%) on keskmine elektrienergia müügihind paranenud 2,7% tänu sõlmitud tuletistehingutele ja 
suuremale merekaabli tulule (50,0 €/MWh III kv 2012 vs 48,6 €/MWh III kv 2011). 

Tootmise valdkonna tulemused on esitatud saldeeritult elektribörsi ostude ja müükide osas. 

GWh 

III kv Muutus   9 kuud Muutus 

2012 2011 GWh %   2012 2011 GWh % 

Elektri müük reguleeritud hinnaga, sh 1 193 1 171 22 1,9  4 453 4 272 181 4,2 

kontserniväline müük 106 104 2 1,9  356 360 -4 -1,1 

Elektri müük reguleerimata hinnaga, 
sh 1 406 1 336 70 5,2  3 049 4 042 -993 -24,6 

kontserniväline müük 954 845 109 12,9  1 921 3 068 -1147 -37,4 

Elektri müük kokku 2 599 2 506 93 3,7  7 502 8 314 -812 -9,8 

Taastuvatest allikatest elektri tootmise eest saime III kvartalis toetust 3,0 mln eurot (-33,4%, -1,5 mln eurot). 
Toetuse vähenemist mõjutas peamiselt biokütuse põletamise lõpetamine Narva Elektrijaamas juuli lõpus. 
Vastavalt elektrituru seaduse muutmise seaduse eelnõule Narva Elektrijaamas biokütuse põletamise eest 
lähiaastatel taastuvenergia toetust ei saa.  

III kvartalis tootsime taastuvenergiat 55,3 GWh (-27,7 GWh), sh. energia tootmine biokütusest, mis moodustas 
69,2% toetust saavast kogumahust ning ulatus 38,2 GWh-ni (-44,0%, -30,0 GWh). Lisaks biokütusele tootsime 
elektrit ka tuulest, veest ning tõhusa koostootmise režiimil.  

Kolmanda kvartali merekaablitulud on 4,6 mln euro võrra suuremad (+7x) võrreldes eelmise aasta sama 
perioodiga. Nt. juulis oli kaabel täisvõimsusel kasutuses 98,4% ajast suunal Soome-Eesti ning keskmine 
hinnavahe moodustas 22,2€/MWh.  

 

 

GWh 

III kv Muutus   9 kuud Muutus 

2012 2011 GWh %   2012 2011 GWh % 

Soojusenergia müük 45 32 13 40,6  632 839 -207 -24,7 

sh kontserniväline müük 26 19 7 36,8  556 766 -210 -27,4 

Soojusenergia müügitulud olid III kvartalis 1,4 mln eurot (+20,1%, +0,2 mln eurot). Soojusenergia müügitulusid 
kasvatasid soojuse müük Paides (+3,1 GWh) ning Painkülas (+3,3 GWh). Lätis müüsime soojust kolmandas 
kvartalis 1,2 GWh, müügitulu oli 55 tuhat eurot.  

Keskmine soojusenergia kontserniväline müügihind oli III kvartalis 42,2 €/MWh (-19%, -10,1 €/MWh). Langus on 
tingitud Iru Elektrijaama soojusenergia võimsuskomponendi vähendamisest. 

Kütuste  valdkonna  äritulud olid III kvartalis 82,9 mln eurot (+2,4%, +1,9 mln eurot), sh põlevkivi müügitulu 
moodustas 40,0 mln eurot (-5,7%, -2,4 mln eurot), tulu vedelkütuste müügist 29,4 mln eurot (+99,8%, +14,7 mln 
eurot), remondi- ja ehitusteenuste müük 3,3 mln eurot (-71,1%, -8,1 mln eurot) ning energeetikaseadmete müük 
ja eksport 2,8 mln eurot (-52,1%, -3,1 mln eurot).  
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Valdkonna üheksa kuu äritulud olid 219,1 mln eurot (-14,3%, -36,5 mln eurot). 

tuh t 

III kv Muutus   9 kuud Muutus 

2012 2011 tuh t %   2012 2011 tuh t % 

Põlevkivi kontsernisisene  müük 
(elektri tootmiseks) 

3 186 3 343 -157 -4,7   9 006 10 619 -1614 -15,2 

Põlevkivi kontsernisisene  müük (õli 
tootmiseks) 

445 202 242 119,7   1 340 1 151 190 16,5 

Põlevkivi kontserniväline müük 298 499 -201 -40,3   1 076 1 652 -576 -34,9 

Põlevkivi müük kokku 3 928 4 044 -116 -2,9   11 422 13 422 -2 000 -14,9 

                  

Põlevkivi müügimahtu vähendas elektrienergia toodangu langusest tingitud väiksem nõudlus ning Aidu karjääri 
sulgemine juulis 2012. Põlevkivi toodang oli III kvartalis 4,5 mln tonni (-2,3%; -0,1 mln tonni). 

tuh t 

III kv Muutus   9 kuud Muutus 

2012 2011 tuh t %   2012 2011 tuh t % 

Vedelkütuste müük 63,7 38,5 25,2 65,5   152,7 123,6 29,1 23,6 

sh kontserniväline müük 59,7 35,4 24,3 68,5   144,1 118,0 26,1 22,1 

 

Vedelkütuste kontserniväline müügimaht oli 59,7 tuhat tonni (+68,5%, +24,3 tuh tonni). Müügimahu suurenemise 
taga on lepingutest tulenev tarnegraafik ning kapitaalremontide teostamine varasemas kvartalis  võrreldes 
eelmise aasta sama perioodiga.   

Vedelkütuste keskmine kontserniväline müügihind järgib raske kütteõli maailmaturuhinda (III kvartali keskmine 
hind 531 €/t, mis on +13,6% kõrgem kui aasta tagasi) ning oli eurodes 2012. aasta III kvartalis 458,2 €/t ehk 
18,1% rohkem kui aasta tagasi. Tuletistehingute mõju arvestamata oli õli müügihind III kvartalis 505,5 €/t, 
+17,1%).  

Tehnoloogiatööstuse Kütuste valdkonna väline äritulu oli 10,6 mln eurot, mis on võrreldes eelmise aasta III 
kvartaliga 11,1 mln eurot vähem (-51,2%). Vähenemise peamisteks põhjusteks olid uue õlitehase valmimine ja 
Narva Elektrijaamadega seotud tööde vähenemine. 

 

Ärikasum  

Kontserni ärikasum ulatus III kvartalis 39,9 mln euroni (+10,1%, +3,7 mln eurot). Kulumieelseks ärikasumiks 
(EBITDA) kujunes 71,2 mln eurot (+18,6%, +11,1 mln eurot). Üheksa kuu ärikasum oli 138,7 mln eurot (+17,9%, 
+21,0 mln eurot) ja kulumieelne ärikasum 223,3 mln eurot (+19,2%, +36,0 mln eurot). 

Positiivset mõju kontserni ärikasumile avaldasid vedelkütuste kasumlikkuse kasv (+12,9 mln eurot), 
võrguteenuste müügimarginaali suurenemine (+3,7 mln eurot) ja remondikulude vähenemine (+2,4 mln eurot). 
Vastupidist mõju tulemustele avaldas kulumi suurenemine (-7,5 mln eurot) ja elektrimüügi kasumlikkuse 
vähenemine (-2,8 mln eurot).  
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Jaeäri  valdkonna ärikasum oli III kvartalis 0,5 mln eurot (+49,5%, +0,2 mln eurot) ja üheksa kuu ärikasum 17,2 
mln eurot (+21,1 mln eurot), millest 13,6 mln eurot teeniti Televõrgu ASi müügist. 

Kasumlikkust suurendas III kvartalis elektrimüügi marginaali (+1,4 mln eurot) ja mahu kasv (+0,4 mln eurot) ning 
vähendasid nii püsikulude kasv (-1,0 mln eurot) kui ka telekommunikatsiooni äri müük (-0,8 mln eurot).  

Elektrilevi ärikasum oli III kvartalis 12,6 mln eurot (+26,4%, +2,6 mln eurot). Üheksa kuuga teenis Elektrilevi 
ärikasumit 35,8 mln eurot (+73,7%, +15,2 mln eurot). 

Kasumlikkust mõjutas enim võrguteenuste müügimarginaali kasv (+3,7 mln eurot) ja müügimahu kasv (+0,7 mln 
eurot). Negatiivset mõju avaldas peamiselt kulumi kasv (-0,5 mln eurot).  

Tootmise  valdkonna ärikasum oli III kvartalis 10,0 mln eurot (-28,8%, -4,0 mln eurot). Valdkonna üheksa kuu 
ärikasum oli 49,5 mln eurot (+5,5%, 2,6 mln eurot). 

Kasumlikkust suurendasid peamiselt merekaabli kasutusest teenitud tulu (+3,9 mln eurot), püsikulude 
vähenemine (+4,1 mln eurot) ja elektrienergia müügimahu suurenemine (+1,9 mln eurot). Kasumlikkust 
vähendasid peamiselt kulumi kasv (-4,5 mln eurot sh väävlipuhastusseadmete kasutuselevõtust tingitud 
amortisatsiooni suurenemine Narva Elektrijaamades -3,1 mln eurot), tuletistehingute ümberhindamine (-3,0 mln 
eurot) ning madalam elektrienergia marginaal (-4,3 mln eurot). Väiksemat mõju avaldas ka vanametalli müügi 
vähenemine (-1,2 mln eurot). 

Kütuste  valdkonna ärikasumiks kujunes III kvartalis 17,8 mln eurot (+42,8%, +5,3 mln eurot) ja üheksa kuu 
ärikasum oli 38,8 mln eurot (-29,3%, -16,1 mln eurot).  

Kasumlikkust mõjutas suurem vedelkütuste müügikogus (+7,8 mln eurot) ja marginaal (+2,9 mln eurot). 
Ärikasumit vähendas peamiselt Kaevanduste madalam kasumlikkus (-3,1 mln eurot).  

Kaevanduste ärikasumiks kujunes III kvartalis 2,2 mln eurot (-57,9%; -3,1 mln eurot) ning üheksa kuu vaates 5,7 
mln eurot (-26,7%, -9,6 mln eurot). Kasumlikkust mõjutasid enim suurem kulum (-2,4 mln eurot) ja väiksem 
põlevkivi müügikogus (-0,7 mln eurot). 
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Majanduslik lisandväärtus  

Majandusaasta III kvartalis vähenes kontserni majanduslik lisandväärtus 7,5 mln eurot (-9,8 mln eurot võrreldes 
eelmise aasta sama perioodiga. Kontserni arvestuslik kaalutud keskmine kapitali hind on 10%, mis on 0,6% 
kõrgem kui eelmisel aastal. Üheksa kuuga teenis kontsern 4,8 mln eurot (-77,1%, -16,1 mln eurot)  
majanduslikku lisandväärtust. 

mln eur 

III kv Muutus   9 kuud Muutus 

2012 2011 mln eur %   2012 2011 mln eur % 

Kontserni majanduslik lisandväärtus, 
sh -7,5 2,3 -9,8 -433,7   4,8 20,8 -16,1 -77,1 

Jaeäri valdkond  -0,2 -0,6 0,5 72,6   14,4 -7,1 21,5 302,8 

Elektrilevi 1,4 -0,4 1,8 470,5   2,9 -10,1 13,0 128,4 

Elektri ja soojuse tootmine 
valdkond 

-10,6 -0,3 -10,3 -36X   -7,8 4,7 -12,5 -266,0 

Kütuste valdkond 4,2 4,1 -0,1 -2,2   2,1 34,0 -31,9 -93,8 

 

Jaeäri valdkonna majandusliku lisandväärtuse kasvu toetas elektrimüügi kasumlikkuse kasv. Elektrilevi 
majanduslik lisandväärtus on võrreldes eelmise aastaga paranenud peamiselt tänu võrguteenuste marginaali 
kasvule. Elektri ja soojuse tootmise valdkonna majanduslikku lisandväärtust vähendas nii kulumi suurenemine 
kui ka elektrimüügi kasumlikkuse vähenemine. Kütuste valdkonna lisandväärtuse tõus oli tingitud peamiselt 
vedelkütuste müügimahtude ja -marginaali suurenemisest. 

 

Investeeringud 

Kontserni investeeringute maht oli III kvartalis 110,7 mln eurot (-9,3%, -11,3 mln eurot). Üheksa kuuga ulatusid 
kontserni koguinvesteeringud 334,8 mln euroni (-4,3%, -15,0 mln eurot) 

mln eur 

III kv Muutus   9 kuud Muutus 

2012 2011 mln eur %   2012 2011 mln eur % 

Kontserni investeeringud, sh 110,7 122,0 -11,3 -9,3   334,8 349,8 -15,0 -4,3 

Jaeäri valdkond 0,0 0,2 -0,2 -96,8   0,0 0,8 -0,8 -96,8 

Elektrilevi 26,7 20,2 6,6 32,5   65,2 48,7 16,5 33,9 

Elektri ja soojuse tootmise 
valdkond 50,9 65,6 -14,8 -22,5   173,7 157,5 16,3 10,3 

Kütuste valdkond 26,7 30,9 -4,2 -13,6   76,4 130,7 -54,3 -41,5 

Sh. Kaevandused 9,4 6,2 3,2 52,3   20,0 18,4 1,6 8,9 

Muud 6,4 5,1 1,3 25,9   19,4 12,2 7,2 59,1 

 

Elektrienergia tootmise arendamiseks on III kvartali lõpuks kinnitatud arendusprojektidesse nende 
investeerimisperioodi algusest investeeritud 523 mln eurot sh. 160 mln eurot taastuvenergia tootmiseks, 188 mln 
eurot uue taastuvaid energiaallikaid ja põlevkivi kasutava elektrijaama rajamiseks ning 67 mln eurot elektri- ja 
soojuse koostoomise arendamiseks. Samuti oleme investeerinud 106 mln eurot olemasoleva tootmisvõimsuse 
tagamiseks. Valdkonna otsustatud arendusprojektide valmimiseks on planeeritud investeerida veel 575 mln 
eurot. Alljärgnevalt anname ülevaate olulisematest elektrienergia tootmise arendamise projektidest juuni lõpu 
seisuga: 

 

• Uue 300MW energiaplokiga keevkihttehnoloogial (CFB) elektrijaama ehitus – ehitusega alustati juunis 
2011. 2012 kolmandas kvartalis jätkusid 300MW elektrijaama ehitusplatsil laialdased üldehitustööd. 
Energiaploki kogumaksumuseks on planeeritud 638 mln eurot, septembri lõpuks on sellest investeeritud 
187,9 mln eurot. 

• Väävlipuhastusseadmete paigaldamine Narva elektrijaamadesse - Projektiga alustati 2009. aasta 
kevadel ja selle eesmärk oli 2012. aastaks varustada Eesti elektrijaama neli energiaplokki 
väävlipuhastusseadmetega. Kolmandas kvartalis jätkati 4 ploki lubja (CaO) doseerimise süsteemide 
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projekteerimistöödega ja seadmete valmistamisega. Kolmandas kvartalis paigaldati kaks 500 m3 
lubjapunkrit ja jätkati lubjasüsteemide montaažitöödega. Lubjasüsteemide kogumaksumuseks 4 plokile 
on plaanitud 8 mln eurot, millest 2012. aasta III kvartali seisuga on kokku investeeritud 4,9 mln eurot. 
DeSOx projekti kogumaksumuseks 4 plokile on plaanitud 117 mln eurot, 2012. aastaI kolmanda kvartali 
seisuga on projekti kokku investeeritud 106,1 mln eurot. 

• Iru prügiploki rajamine – Iru prügiploki rajamisega alustati 2010. aasta kevadel ja  septembri lõpu 
seisuga on projekti investeeritud kokku 50,7 miljonit eurot. 2012. aasta III kvartalis toimus viimaste 
ühenduste teostamine ning üldehitustööde lõpetamine. Alustati paigaldatud seadmete ja süsteemide 
kontrollimisega ametlikuks testperioodiks. Kokku on planeeritud jäätmeenergia plokki investeerida 104,6 
mln eurot. 

• Narva tuulepark – Tuulepargi, mille ehitusega alustati 2010. aasta sügisel, testimisega alustati 18. juulil. 
2012. aasta III kvartali lõpuks on projekti kokku investeeritud 55,5 mln eurot. Projekti kogumaksumuseks 
on 59,4 mln eurot ning viimane osamakse tehakse testiperioodi lõpus käesoleva aasta detsembris. 
Aastane prognoositav tootmismaht täisvõimsusel töötamisel on 90 GWh. 

• Paldiski tuulepark – Paldiski tuulepargi testimisega alustati 17. septembril 2012. Tuulepargi ehitusega 
alustati 2011. aasta suvel ja tänaseks on projekti investeeritud 25,9 mln eurot. Projekti 
kogumaksumuseks on plaanitud 29 mln eurot. 22.5 MW võimsusega tuulepargi aastane prognoositav 
toodang on 66 GWh. 

Vedelkütuste tootmise arendamiseks on kontsernil töösolevaid otsustatud investeeringuid planeeritud mahus 
240 mln eurot, millest III kvartali lõpuks oleme investeerinud 221 mln eurot sh.: 

• Enefit280 õlitehase rajamine Auveres – Õlitehase rajamisega alustasime 2009. aasta suvel ning 
septembri lõpuks oleme projekti kokku investeerinud 203,5 mln eurot. 2012. aasta III kvartalis 
alustasime kuumkäivitusega seotud protseduuridega. Esimest toodangust ootame tehasest käesoleva 
majandusaasta lõpuks. Planeerime projekti investeerida kokku 215 mln eurot.  

• Põlevkivitööstuse infrastruktuuri arendamine Auveres – Rajame kütuse etteandesüsteemi, mis hakkab 
varustama põlevkiviga olemasolevat õlitehast, ehitatavat Enefit280 seadet ning keevkihtkatlaid. 2012. 
aasta III kvartalil testiti süsteemi toimivust. Septembri  lõpu seisuga on investeeritud 17,6 mln eurot ning 
projekti plaanime kokku investeerida 25 mln eurot.   

Põlevkivitööstuse arendusprojektideks on kontsern planeerinud arendusetapi investeeringuid mahus 105,8 mln 
eurot, millest II kvartali lõpuks oleme investeerinud 44,0 mln eurot sh.: 

• USA õlitootmise  eelarendus - praeguseks on investeeritud 33,3 mln eurot, sellest 29,6 mln eurot (võttes 
aluseks tehingu hetkel kehtiva USD kursi) põlevkivivarude omandamiseks. Eelarendus kestab kuni 
2016. aastani ja selleks ajaks on planeeritud investeerida veel 37,0 mln eurot. Eelarenduse käigus on 
alustatud geoloogiliste, keskkonna ja turu-uuringutega, kaevanduse planeeringuga ning meteoroloogilise 
ja õhu kvaliteeti puudutava informatsiooni kogumisega. 

• Jordaania õli - ja elektritootmise eelarendus - 2012. aasta kolmandas kvartalis viis Eesti Energia lõpule 
Jordaania projektide raames esimeses kvartalis alustatud täiendavad geoloogilised välitööd Attarati 
põlevkivimaardlas. Jätkuvad detailsemad struktuurgeoloogilised ning mudeldamistööd, et koostada kogu 
Attarati maardlat hõlmav geoloogiline 3D mudel. Õliprojekti raames alustati õliala geoloogilise aruande 
koostamist ning kuulutati välja eelhange põlevkiviõli vesiniktöötluse tehnoloogia tarnija leidmiseks.  
Elektriprojekti raames analüüsiti elektrijaama ehitushankele laekunud esmase huvi indikatsioone  ning 
valmistati ette elektrijaama kaevandushanget. Eelarendusprojekti kogumaksumus on 30 mln eurot. 
Praeguseks on investeeritud 8 mln eurot. Õliarenduse eelarendus kestab eeldatavalt kuni 2016. aastani 
ning elektri puhul potentsiaalselt 2013. aasta lõpuni.  

Võrguteenuse kvaliteedi parandamiseks investeerisime III kvartalis 26,7 mln eurot. Alates uue 
regulatsiooniperioodi algusest (1. august 2011-1. august 2014) oleme investeerinud elektrivõrku 104,4 mln eurot. 
Kogu regulatsiooniperioodi investeerimiskava mahuks on 300 mln eurot. 

 

Rahavood 

2012 III kvartalis ulatusid Eesti Energia kontserni äritegevuse rahavood 51,8 mln euroni. Võrreldes kontserni 
kulumieelse ärikasumiga (69,7 mln eurot) mõjutasid äritegevuse rahavoogusid peamiselt eraldiste 
moodustamine (+5,0 mln eurot sh CO2 eraldiste moodustamine +4,3 mln eurot) ja suuremad nõuded ostjate 
vastu (-13,0 mln eurot peamiselt vedelkütuste müügi kasvust tingitud nõuete suurenemisest). 
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2012 III kvartalis vähenes Eesti Energia kontserni äritegevuse rahavoog eelmise aasta sama perioodiga 
võrreldes -0,7% (-0,4 mln eurot). Äritegevuse rahavooge mõjutas eelmise aastaga võrreldes enim kulumieelse 
ärikasumi (EBITDA) muutus (+9,7 mln eurot), muude käibevarade vähenemine (+9,9 mln eurot sh. 8,9 mln eurot 
väiksematest CO2 ettemaksetest ), ning peamiselt vedelkütuste müügi suurenemistest tingitud kliendinõuete 
kasv (-10,5 mln eurot).  

Majandusaasta III kvartalis oli kontserni puhas rahavoog 26,9 mln eurot (+2,5 mln eurot võrreldes eelmise aasta 
III kvartaliga). Lisaks eelpool mainitud mõjuritele mõjutasid kontserni puhast rahavoogu investeeringud (110,7 
mln eurot), mis olid eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 11,3 mln eurot väiksemad ning 150-miljoni 
väärtuses aktsiakapitali laiendamine.  

 

Kontserni likviidsus ja finantseerimine 

Eesti Energia ulatuslik investeerimiskava tingib vajaduse võõrkapitali kaasamiseks ning esitab nõuded piisavale 
likviidsuspuhvrile.  

2012. aasta septembri  lõpu seisuga oli kontserni likviidsete 
varade saldo 241,0 mln eurot (sh üle 3-kuulised deposiidid 
ja likviidsed finantsvarad). Lisaks likviidsetele vahenditele sisaldas 
kontserni likviidsuspuhver kvartali lõpu seisuga kasutusse võtmata 
laenusid summas 595 mln eurot, sh. välja võtmata pikaajaline 
investeerimislaen 95 mln euro ulatuses Euroopa 
Investeerimispangalt ning viie Skandinaavia pangaga sõlmitud 
likviidsuslaenude lepingud kogumahuga 500 mln eurot, mis olid 
septembri lõpu seisuga täies ulatuses kasutamata. Selline 
likviidsuspuhver on Eesti Energia jaoks hetkel enam kui 
küllaldane, mistõttu otsustati oktoobris vähendada 
likviidsuslaenude mahtu 100 mln euro võrra. 

Eesti Energia pikaajaliste võlakohustuste hulka kuulusid III kvartali 
lõpu seisuga 600 mln euro mahuga eurovõlakirjad (kaks 
emissiooni, kumbki mahuga 300 mln eurot, 
tagasimaksetähtaegadega 2018. ja 2020. aastal) ning Euroopa 
Investeerimispangalt saadud laenud (laenujääk 144,9 mln eurot). Pikaajalistest võlakohustustest 99% olid 
fikseeritud intressimääraga ning 1% ujuva intressimääraga. Pikaajaliste võlakohustuste kaalutud keskmine 
intressimäär oli III kvartali lõpu seisuga 4,12%. Kõigi Eesti Energia võlakohustuste alusvaluutaks on euro. 
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Kontserni netovõlg7 ulatus 30. september 2012 seisuga 515,0 
mln euroni (kasvades 229,8 mln euro võrra võrreldes 30. 
septembriga 2011 ja kahanedes 97,1 mln euro võrra võrreldes 
31. juuniga 2012). Netovõla / kulumieelse ärikasumi (jooksev 12 
kuud) suhtarv oli 2012. aasta III kvartali lõpu seisuga 1,72.  

Eesti Energia on laenulepingutega võtnud kohustuse mitte 
ületada teatud finantssuhtarvude piirmääri. 2012. aasta III kvartali 
lõpu seisuga olid kontserni finantsnäitajad nende piirmääradega 
kooskõlas. 

2012. aasta III kvartalis suurenes Eesti Energia aktsiakapital 
471,6 miljonilt eurolt 621,6 miljoni euroni. Nimelt suurendas Eesti 
Energia ainuaktsionär ettevõtte aktsiakapitali rahalise 
sissemaksega 150 miljoni euro võrra. Aktsiakapital summas 150 
miljonit eurot laekus riigilt 10. juulil 2012. 

Eesti Energia krediidireiting oli III kvartali lõpu seisuga BBB+ 
Standard & Poor’silt ja Baa1 Moody’selt, mõlemalt reitinguagentuurilt stabiilse väljavaatega. 

 

Kontserni 2012. ja 2013. aasta väljavaade 

Eesti Energia äritulusid ja kasumlikkust mõjutavad otseselt hinnad NordPool Spot elektribörsil, CO2 
saastekvootide hinnatase ning 1% väävlisisaldusega kütteõli hind NWE ARA piirkonnas. Tootmisportfelli riskide 
katmiseks on kontsern fikseerinud elektri- ja põlevkiviõli toodangu alljärgnevates mahtudes ja hindades:  

 

 2012. a. 4. kvartali 
suletud 
positsioonide 
kogused 

2012. a. 4. kvartali  
suletud 
positsioonide 
keskmine hind 

2013. a. suletud 
positsioonide 
kogused 

2013. a. suletud 
positsioonide 
keskmine hind 

Elektri toodang 2,8 TWh 36,5 €/MWh 3,3 TWh 45,8 €/MWh 

CO2 kvoot8 1,2 mln tonni 9,4 €/t 7,1 mln tonni 9,4 €/t 

Põlevkiviõli toodang 38,1 tuh tonni 463,3 €/t 126,7 tuh tonni 451,4 €/t 

Alates 2013. aastast peab kontsern elektri tootmiseks vajaliku saastekvoodi turult ostma, tasuta saastekvooti 
võib riik jaotada ainult ehitusel oleva Auvere elektrijaama toetusena. Samuti mõjutab 2013. aasta väljavaadet 
oluliselt elektrituru täielik avanemine kõigile Eesti elektritarbijatele, mistõttu 2013. aasta suletud positsioon ei 
sisalda enam reguleeritud elektrimüüki. 

2012. aasta viimases kvartalis jätkub kontserni mahuka investeerimiskava elluviimine. Käesoleva aasta III 
kvartali lõpu seisuga on investeeritud 334,8 mln eurot (aastane investeeringute kogumaht on 539 mln eurot). 
Neljanda kvartali suurimad investeeringud on planeeritud Auvere uude 300 MW elektrijaama (94,9 mln eurot), Iru 
prügiploki rajamiseks (15,9 mln eurot), Enefit280 õlitehase ehituse lõpuleviimiseks (11,5 mln eurot) ning 33,6 mln 
eurot jaotusvõrgu uuendamiseks.  

2012. aasta kolmandas kvartalis alustati Narva ja Paldiski tuuleparkide testimisega (aastane tootmisvõimekus 
kokku 156 GWh) ning neljandas kvartalis alustab tööd Enefit280 õlitehas, mis mõjutavad kontserni viimase 
kvartali äritulusid ja kasumlikkust.  

2012 aasta esimese 9 kuu baasil eeldame jätkuvalt kontserni 2012. aasta äritulude jäämist ligikaudu 2011. 
majandusaasta tasemele ning kasvavat kasumlikkust. 2013. aasta väljavaate avaldame kontserni 2012. aasta 
auditeeritud aastaaruandes 1. märtsil 2013. 

 

 

                                                      
7 Netovõlg – võlakohustused nominaalväärtuses miinus raha ja raha ekvivalendid (sh deposiidid tähtajaga üle 3 kuu) 
8 Tootmiseks vajalik CO2 kogus kaetakse lisaks suletud poristioonidele ka tasuta CO2 kvoodiga 
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2011 2012 

Äritulud 858 mln eurot Stabiilne 

Kulumieelne ärikasum (EBITDA) 265 mln eurot Kasv 

Ärikasum 168 mln eurot Kasv 
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Konsolideeritud kasumi- ja koondkasumi aruanne 
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Konsolideeritud finantsseisundi aruanne 
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Konsolideeritud rahavoogude aruanne 
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Konsolideeritud omakapitali muutuste aruanne 

 

 



 

 

Finantsaruannete lisad 
1 Arvestus- ja aruandluspõhimõtted 
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2 Segmendiaruandlus 
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3 Ärikasumi sesoonsus 
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4 Materiaalne põhivara 

 

 

5 Tuletisinstrumendid 

  

6 Aktsiakapital 
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7 Tava ja lahustatud puhaskasum aktsia kohta 

  

8 Võlakohustuste nominaalväärtus ja korrigeeritud s oetusmaksumus 

  

9 Äritegevusest saadud raha 
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10 Tingimuslikud kohustused 

  

11 Tehingud seotud osapooltega 
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12 Tütarettevõtja müük 
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Eesti Energiast lühidalt 
 

Eesti Energia on rahvusvaheline energiaettevõte, kes tegutseb Balti- ja Põhjamaade elektriturul. Eesti Energia 
on suurim Eesti energiaettevõte, kes tegeleb nii põlevkivi kaevandamise, elektri ja soojuse tootmise, ainulaadse 
õlitööstuse arendamise kui ka kliendile teenuste ja toodete pakkumisega.  

Väljaspool Eestit tegutseb ettevõte Enefit kaubamärgi all müües elektrit Läti ja Leedu klientidele ning tutvustades 
maailmale ainulaadset, keskkonnasõbralikku ja tõhusat põlevkivi töötlemise terviklahendust. 

Eesti Energia tegutseb vastutustundlikult ja avatult – esmatähtsaks peab ettevõte keskkonna- ja ohutusnõuete 
täitmist. Riigi ühe suurima ettevõtte ja tööandjana mõjutab Eesti Energia nii energeetikavaldkonda, oma 
töötajaid, kliente ja partnereid kui ühiskonda laiemalt. Eesti Energia arvestab oma tegevusest mõjutatud 
kogukondade huvidega, arendab energeetika valdkonda ja panustab ühiskonna arengusse. 

 

 

 

 


