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Kokkuvõte III kvartali tulemustest 
 

 

Hea lugeja 

 

Kolmandas kvartalis kasvatas Eesti Energia võrreldes eelmise aastaga nii õli- kui elektritoodangut. Põlevkiviõli 
müük kasvas 5,5% (63 tuhande tonnini) ning elektri müügimaht kasvas 3% (2,5 TWh-ni). Kontserni käive kasvas 
võrreldes möödunud aasta sama perioodiga 8,7% ning EBITDA 1,3%. Äritegevuse rahavood suurenesid 65,6%. 

Kolmandas kvartalis toimusid Enefit280 õlitehases märgatavad edusammud. Nädalaste käivitustsüklite vältel 
töötab tehas vähemalt 50% võimsusega ning lühiajaliselt on saavutatud 85% võimsus. Käimas on tehase töö 
stabiliseerimine, mille käigus tõstetakse uuenduslikule tehnoloogiale kohaselt koormust järk-järgult. Kolmandas 
kvartalis avasime tuulepargid Paldiskis ja Narvas. Olemasolevate põlevkiviplokkide keskkonnasõbralikumaks 
muutmiseks paigaldasime pilootprojekti käigus esimesele Eesti elektrijaama põlevkivikatlale lämmastiku 
püüdmise seadmed, mis vähendavad lämmastikoksiidide heitmeid kuni kaks korda. Jätkusid uue Auvere 
elektrijaama ehitustööd. 

Möödunud kvartalis möödus aasta sellest kui alustasime avatud turu elektripakettide sõlmimist. Usun, et oleme 
aastaga tõestanud, et Eesti Energia on ka avanenud elektriturul konkurentsi tipus. Kliendid hindavad meie 
teenindusprotsesse ja –kanaleid jätkuvalt kõrgelt. Klientide seas läbi viidud tagasisideuuringust ilmnes, et 
elektrituru avanemisega kaasnenud väiksemad tagasilöögid on seljatatud ning kõrged hinnangud meie 
teenindusele taastunud. 

Murettekitav on aga olukord elektrimüügis Lätis ja Leedus. Olime kolmandas kvartalis sunnitud majandusliku 
kahju vältimiseks lõpetama uute fikseeritud hinnaga lepingute sõlmimise neis kahes riigis. Balti riikide turud on 
näiliselt ühendatud, ent tegelikkuses puuduvad finantsinstrumendid, mis kaitseks elektrimüüjat turul järskude 
hinnamuutuste vastu ja võimaldaksid pakkuda klientidele pikaajalist fikseeritud hinda. See oli ka üks põhjustest, 
miks otsustasime eesoleval kevadel Läti koduklientide elektriturul energiamüüki mitte alustada. Jääme ootama, 
et Balti põhivõrguettevõtjad ja regulaatorid leiavad turutõrgetele kiired lahendused, misjärel saame jätkata 
fikseeritud hinnaga lepingute sõlmimist. 

Valitsus otsustas vähendada Eesti Energia poolt 2013. aastal makstavaid dividende 34 880 000 euroni. 
Septembris sõlmisime kolm uut likviidsuslepingut kogumahus 150 miljonit eurot. Uute laenude kestvus on viis 
aastat lõpptähtajaga septembris 2018. Laenulepingute uuendamine pikema tähtajaga näitab positiivset 
regionaalse pangandussektori olukorda ning vähendatud maht väljendab kontserni madalamaid investeeringuid 
lähiaastatel. 

Meie ootus 2013. aasta viimase kvartali majandustulemustele on kõrge. Eeldame võrreldes möödunud 
majandusaastaga kasvu nii ettevõtte käibes kui ka EBITDAs. 

 

 

           
Sandor Liive, Eesti Energia juhatuse esimees 
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Peamised tegevusnäitajad 

    
III kv 
2013 

III kv 
2012 

Muutus 
9 kuud 
2013 

9 kuud 
2012 

Muutus 

Elektrienergia müük, sh GWh 2 515 2 441 +3,0% 8 800 7 099 +24,0% 

reguleerimata hinnaga GWh 2 515 1 336 +88,2% 8 800 3 051 +188,5% 

reguleeritud hinnaga GWh 0 1 105 -100,0% 0 4 048 -100,0% 

Võrguteenuse müügimaht GWh 1 304 1 297 +0,5% 4 604 4 590 +0,3% 

Vedelkütuste kontserniväline müük tuh t 63 60 +5,5% 135 144 -6,2% 

Põlevkivi kontserniväline müük tuh t 192 298 -35,4% 647 1 076 -39,9% 

Soojusenergia müük GWh 47 27 +76,9% 664 557 +19,2% 

Jaotusvõrgu kaod % 5,2 6,2 -1,0pp 4,8 6,3 -1,4pp 

Töötajate keskmine arv in. 7 235 7 679 -5,8% 7 403 7 676 -3,6% 

                

Müügitulu mln eurot 216,3 198,9 +8,7% 710,3 595,5 +19,3% 

Kulumieelne ärikasum (EBITDA) mln eurot 72,1 71,2 +1,3% 217,4 223,3 -2,6% 

Ärikasum mln eurot 42,1 39,9 +5,4% 129,7 138,7 -6,5% 

Puhaskasum mln eurot 41,8 37,4 +11,8% 109,9 118,1 -6,9% 

                

Põhivara mln eurot 2 309,4 2 014,4 +14,6% 
   

Omakapital mln eurot 1 444,3 1 432,2 +0,8% 
   

Netovõlg mln eurot 575,1 491,2 +17,1% 
   

Investeeringud mln eurot 125,3 110,7 +13,2% 294,4 334,8 -12,1% 

Äritegevuse rahavood mln eurot 85,6 51,7 +65,6% 236,8 157,8 +50,0% 

FFO mln eurot 64,5 64,4 +0,2% 201,9 181,6 +11,2% 

                

Netovõlg/EBITDA* korda 2,1 1,6 +0,5p 
   

FFO*/netovõlg korda 0,40 0,49 -0,09p 
   

FFO*/intressikulud võlakohustustelt* korda 6,9 8,6 -1,7p 
   

EBITDA*/intressikulud võlakohustustelt* korda 8,1 10,8 -2,7p 
   

Finantsvõimendus % 28,5 25,5 +2,9pp 
   

Investeeritud kapitali tootlus (ROIC) % 8,0 8,4 -0,5pp 8,4 10,4 -2,0pp 

EBITDA marginaal % 33,3 35,8 -2,5pp 30,6 37,5 -6,9pp 

Ärikasumi marginaal % 19,5 20,1 -0,6pp 18,3 23,3 -5,0pp 

*Jooksva 12 kuu tulemus 
       

Netovõlg - võlakohustused (amortiseeritult) miinus raha ja raha ekvivalendid, fondiosakud ja intressivõlakirjad 

  Finantsvõimendus - Netovõlg / (netovõlg + omakapital) 

      ROIC - Ärikasum / keskmine investeeritud kapital 

      FFO - Äritegevuse rahavoog, v.a käibekapitali muutused ja tasumata/laekumata kasum/kahjum tuletisinstrumentidelt 
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Tegevuskeskkond  
 

Energiakandjate turuhindu mõjutasid 2013. aasta III kvartalis ootused maailmamajanduse väljavaadete osas, 
geopoliitilised pinged naftat eksportivates piirkondades, energiafirmade eelistuste muutumine erinevat tüüpi 
energiakandjate kasutamise suhtes ja Euroopa Liidu varasemast aktiivsem sekkumine CO2 heitmekvootide 
turule. Hindadele avaldasid mõju hooajalised tegurid nagu õhutemperatuur, sademete hulk ning suvised 
hooldustööd elektrijaamades ja –võrkudes ning nafta transportimisega seotud süsteemides. 

IMF-i 2013. aasta väljavaade maailmamajanduse kasvu kohta muutus võrreldes juulis avaldatud andmetega 
konservatiivsemaks. 2013. aasta oktoobris avaldatud hinnangus

1
 alandas IMF maailmamajanduse 2013. aasta 

kasvuprognoosi 0,2 protsendipunkti võrra ja euroala majanduskasvu prognoosi 0,2 protsendipunkti võrra. 
Erinevalt juuli väljavaatest tõi IMF välja, et arenenud riikide majandused on lõpuks tugevnema hakanud, kuid 
arenevate majandustega riikides on kasv aeglustunud ning tihti rohkem kui eelnevalt oodati. Eurotsooni 
suurimates riikides ilmnesid 2013. aasta III kvartalis majanduse paranemise märgid, kuid IMF-i hinnangul ei 
tulenenud need poliitilistest otsustest vaid tarbijate suurenenud kulutamisest. 

IMF-i hinnangul kasvas globaalne majandus 2012. aastal 3,2% ning 2013. aasta maailma majanduskasvuks 
prognoositakse 2,9%. Euroala riikidele prognoosib IMF 2013. aastal majanduslangust 0,4% (langus 0,6% 2012. 
aastal). Eesti 2013. aasta majanduskasvuks kujuneb IMF-i prognoosi järgi 1,5% (3,9% 2012. aastal). IMF-i 2014. 
aasta ootused on positiivsemad, globaalsele majandusele prognoositakse kasvu 3,6%, euroalas ja Eestis 
kujuneb majanduskasvuks vastavalt 1,0% ja 2,5%. 

Euroala majanduse olukord tervikuna 2013. aasta III kvartalis võrreldes eelmise kvartaliga oluliselt ei muutunud. 
IMF-i hinnangul pidurdavad majanduskasvu nõrgad majandused euroala lõunariikides. Endiselt valmistab muret 
kõrge euroala töötuse määr, mis 2013. aasta III kvartalis oluliselt ei alanenud, jäädes augustis 12% tasemele, 
mis on samaväärne eelmise kvartali lõpu tasemega (12,1%). Finantssektori tugevdamiseks vajaliku 
pangandusliidu loomine võtab endiselt aega. Septembris andis Euroopa Parlament heakskiidu pangandusliidu 
esimesele sambale – ühtsele järelvalveorganile, mis peaks tegevust alustama 2014. aastal. 

USA majanduse olukord 2013. aasta III kvartalis paranes võrreldes eelmise kvartaliga. Tööpuuduse näitaja 
kvartali jooksul alanes, saavutades septembrikuus taseme 7,2%. USA majandust iseloomustas eelkõige tugev 
eratarbimine valitsuse fiskaalpoliitika kokkutõmbamise tingimustes. Turgudel oli endiselt aktuaalne USA 
monetaarpoliitiliste meetmete võimalik jätkumine. 2013. aasta septembris teatas USA Föderaalreserv, et 
majanduses on küll näha paranemise märke, kuid taastumise jätkusuutlikkuses ei olda endiselt kindlal 
seisukohal ning seetõttu võlakirjade ostmist lähiajal ei vähendata. 

Alates 2013. aasta oktoobrist seisati erakorraliselt osaliselt USA föderaalvalitsuse töö seoses lahkarvamustega 
eelarve teemadel. Sarnaselt 2011. aasta sügisega kerkis päevakorda ka USA riikliku võlalimiidi tõstmise 
küsimus, mis käsitleb raha hulka, mida valitsus laenata tohib. Need sündmused suurendavad määramatust 
lähituleviku suhtes, kuid IMF-i hinnangul leiavad mõlemad küsimused kiire lahenduse, kriitilise tähtsusega 
tähtaegu mitte ületades. USA Föderaalvalitsuse töö taastus 17. oktoobril kui võeti vastu ettepanek, mis pakkus 
mõlemale probleemile ajutise lahenduse. Demokraadid ja vabariiklased peavad omavahel kokkuleppele jõudma 
hiljemalt järgmise aasta alguses. 

 

 
  

                                                      
1
 Makromajandust iseloomustavad näitajad põhinevad IMF-i hinnangutel. Allikas: IMF WEO October 2013 (Transitions and Tensions). 
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Vedelkütuste hinnad 

 
Min

2
 Max 

Kesk-
mine 
hind 

Muutus 
võrreldes 
2012 III 

kv 

Brenti 
toornafta 
(€/bbl) 

79,1 90,4 84,2 -4,3% 

Kütteõli (1% 
väävli-
sisaldusega) 
(€/tonn) 

438,3 473,1 455,9 -14,1% 

Kütteõli 1% 
crack spread 
€/bbl) 

-13,1 -7,2 -10,3 307,5% 

Brenti toornafta hind oli 2013. aasta III kvartalis 
keskmiselt 4,3% madalam (-3,8 €/bbl) võrreldes 2012. 
aasta III kvartaliga. Samas 2013. aasta III kvartali 
jooksul tõusis toornafta hind 79,1 €/bbl tasemelt hinnani 
81,0 €/bbl. 

Brenti toornafta hindu mõjutasid 2013. aasta III 
kvartalis suvised hooldustööd Põhjamere piirkonnas 
asuvatel naftaplatvormidel ja transpordisüsteemides. 
Pakkumise poolele avaldasid mõju ekspordi-
katkestused Põhja-Aafrika piirkonnas, eelkõige Liibüas, 
kus streikide ja rahutuste tõttu oli tõsiselt häiritud riigi 
eksporditerminalide ja naftaväljade töö. Toornafta 
nõudluse kasvule aitas omakorda kaasa oodatust 
paremate makronäitajate ilmumine USA, Eurotsooni ja 
Hiina osas. Spekulatsioonid USA föderaalreservi 
majanduse ergutamise programmi jätkumise osas 
avaldasid nafta hinna tõusule mõju juba kvartali 
keskpaigas. Septembris avaldatud Föderaalreservi 
ametlik seisukoht programmi jätkamise osas andis 
turgudele kindlust juurde. 

1% väävlisisaldusega kütteõli hind langes võrreldes 2012. aasta III kvartaliga 14,1% (-75,1 €/tonn). 2013. aasta 
III kvartali jooksul langes kütteõli hind tasemelt 448,6 €/tonn hinnatasemele 441,7 €/tonn. Toornafta ja sellest 
töödeldud kütteõli hinnavahet iseloomustav crack spread muutus 2013. aasta III kvartalis veelgi laiemaks 
võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Kuna kütteõli hind ei suutnud kvartali jooksul Brenti toornafta hinna 
kasvuga võrreldes sammu pidada, laienes crack spread ka 2013. aasta II kvartaliga võrreldes. Kütteõli hinnale 
avaldas negatiivset mõju oodatust nõrgem nõudlus Euroopas, suurendades laovarusid 2013. aasta III kvartalis. 
Varasemalt kohaliku piirkonna kütteõli hinnale toetust pakkunud arbitraaživõimalus Aasiasse 2013. aasta III 
kvartalis kasutust ei leidnud, sest sealne nõudlus kütteõli järele on langenud. Jaapani kohalikud 
energiaettevõtted on kütteõli põletamise asemel ümber lülitumas odavametele energiakandjatele, eriti söele. 

 
  

                                                      
2
 Miinimum- ja maksimumhinnad päeva sulgemishindadest. Elektrihindade puhul päeva keskmistest hindadest. 
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Heitmekvootide hinnad 

 2013. aasta detsembris arveldatavate CO2 tuleviku-
tehingute hind kauples võrreldes 2012. aasta III kvartaliga 
42,6% madalamal (muutus –3,4 €/tonn). 2013. aasta 
detsembri heitmekvoodi hind kvartali jooksul siiski kasvas, 
tasemelt 4,2 €/tonn hinnale 5,0 €/tonn, kusjuures kvartali 
lõpus, septembrikuus, jõudis hind koguni tasemele 5,7 
€/tonn. 

2013. aasta 3. juulil võttis Euroopa Parlament napi 
häälteenamusega vastu ettepaneku, mis puudutab heitmekvootide pakkumise edasilükkamist 900 mln tonni 
heitmekvoodi ulatuses. Kõnelused heitmekvootide pakkumise reguleerimise teemal on Euroopa Parlamendi, 
liikmesriikide ja Euroopa Komisjoni vahel planeeritud 2013. aasta sügiseks, pärast Saksamaa parlamendivalimisi 
septembri lõpus. Kvartali jooksul väljendus heitmekvootide hinnas turgude ootus, et ettepanek tulevikus jõustub, 
läbides selleks vajaliku seadusandliku protsessi edukalt. Septembri lõpus teatavaks saanud Saksamaa 
parlamendivalimiste tulemused andsid varasema poliitika võimalikku jätkumist toetava signaali. 

2013. aasta septembrikuu alguses tõusid heitmekvootide 2013. aasta detsembris arveldatavate 
tulevikutehingute hinnad ühe päevaga 9%, ületades taas hinnataseme 5 €/tonn, kus hinnad olid viimati 2013. 
aasta aprilli alguses. Hinnatõusu mõjutasid Saksamaa elektri tulevikuhindade tõus ning Euroopa Komisjoni 
teade lubada liikmesriikide tööstustele vähem tasuta heitmekvoote, kui need varasemalt taotlesid. 

  

 

Min 
(€/tonn) 

Max 
(€/tonn) 

Keskmine 
hind 

(€/tonn) 

Muutus 
võrreldes 
2012 III kv 

CO2 2013 
detsember 

4,0 5,7 4,6 -42,6% 

CO2 2014 
detsember 

4,2 5,8 4,8 -44,4% 
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Elektrihinnad 

Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga tõusid 
elektrihinnad 2013. aasta III kvartalis kõikides Nord 
Pooli hinnapiirkondades. 2013. aasta III kvartali Nord 
Pooli süsteemihind kallines 72% (+15,0 €/MWh) 
võrreldes 2012. aasta III kvartaliga. Nord Pooli 
süsteemihinna oluline kasv tuleneb eelmise aasta erakordselt madalast võrdlusbaasist (kvartali keskmine hind 
20,8 €/MWh), eelmise aasta sama perioodi madal süsteemihind oli tingitud ajalooliselt kõrgetest 
hüdroreservuaaride tasemetest 2012. aasta teises pooles. 

Põhjamaade hüdroreservide täituvus püsis 2013. aasta III kvartalis madalamal eelmise aasta tasemetest ning 
ajaloolisest mediaantasemest. Näitaja mõjutab eelkõige Põhjamaade hüdroenergia tootmismahte ja sealset 
elektrihinda. 

Soome elektrihindu mõjutasid lisaks madalale Põhjamaade hüdroenergiapakkumisele rikked ja remondid Loviisa 
ja Olkiluoto tuumajaamades 2013. aasta augustis ja septembris. Baltimaade elektrihindadele avaldasid mõju 
madal hüdroenergia tootmine Lätis seoses väheste sademete ja soojade ilmadega ning konkurentsivõimeliste 
tootmisvõimsuste puudujääk Leedus, mis suurendas vajadust importida puudujääv elektrienergia naaberriikidest. 
Lisaks mõjutasid Baltimaades elektrihindu 2013. aasta III kvartalis Balti ja Eesti elektrijaamades toimunud 
hooldustööd ning riikidevaheliste ülekandevõimsuste piirangud. 

Eesti ja Soome piirkondadevaheline hinnaerinevus 2013. aasta 
III kvartalis oli 1,0 €/MWh, vähenedes 7,6 €/MWh võrra 
võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Eelmise aasta sama 
perioodi hinnavahe 8,6 €/MWh kohta oli tingitud eelkõige 
madalast Soome elektrihinnast, mis tulenes odavast 
hinnatasemest Põhjamaades seoses erakordselt kõrgete 
hüdroreservuaaride täituvusega. Oktoobrikuu lõpus alustati 
Eesti ja Soome hinnapiirkondi ühendava Estlink2 kaabli 
testimisega. Kaabli testimise ajal tekkiv lisaülekandevõimsus 
võib Eesti-Soome piirkondadevahelisele hinnaerinevusele mõju 
avaldada juba 2013. aasta IV kvartalis. 

Rootsi ja Soome hinnapiirkondade keskmine hinnavahe oli 
2013. aasta III kvartalis -2,8 €/MWh (-7,2 €/MWh 2012. aasta III 
kvartalis), mis tähendab, et ebapiisavatest ülekandevõimsustest 
tingitud pudelikaelaefekt nende piirkondade vahel vähenes, kuid 
samas olid eelmise aasta sama perioodi elektrihinnad oluliselt 
mõjutatud erakorraliselt madalatest hüdrotasemetest. 

2012. aasta juunis rajati Eesti–Läti piirile ELE kauplemispiirkond 
seoses ülekandevõimsuse piirangutega piiril. Alates 2013. aasta 
3. juunist ELE kauplemispiirkond suleti, sest tööd alustas Nord 

                                                      
3
 Läti hinnapiirkond avati 3. juunil 2013. aastal, see asendab varasemat ELE hinnapiirkonda. 

4
 Alates 18.06.2012 avatud Nord Pool Leedu hinnapiirkond. Varasemalt oli Leedu elektribörsi korraldaja Baltpool. 

 

Min 
(€/MWh) 

Max 
(€/MWh) 

Keskmine 
hind 

(€/MWh) 

Muutus 
võrreldes 
2012 III 

kv 

SYS 28,8 42,3 35,8 72,0% 

Soome 28,8 68,5 42,7 38,4% 

Eesti 34,1 68,3 43,7 10,9% 

ELE/Läti
3
 35,8 86,7 54,1 18,6% 

Leedu
4
 35,8 78,8 53,8 13,8% 

42,7 €/MWh  
(38,4%) 

allikas: Thomson Reuters 

6,9 €/MWh 

43,7 €/MWh  
(10,9%) 

7,9 €/MWh 

39,9 €/MWh  
(69,1%) 

4,1 €/MWh 

35,8 €/MWh  
(72,0%) 

NP SYS 

hind 
Keskmine 

hind 
Vahe SYS 

hinnaga 

54,1 €/MWh 
(18,6%) 

53,8 €/MWh 
(13,8%) 

17,9 €/MWh 

18,2 €/MWh 
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Pool Läti hinnapiirkond. Keskmine hinnavahe Eesti ja Läti piirkondade vahel oli 2013. aasta III kvartalis -10,4 
€/MWh, suurenedes eelmise aasta sama perioodi Eesti ja ELE piirkonna hinnavahega võrreldes 4,2 €/MWh 
võrra. 

 

 

Erinevalt ELE piirkonnas kehtinud turukorraldusest 
mindi 3. juunist alates Eesti-Läti piiril ülekandevõimsuste 
jaotamisel täielikult üle nn implicit-oksjonile ehk 
energiaoksjonile. Energiaoksjoni tulemusena võivad 
ülekandevõimsuste puudujäägi tingimustes tekkida 
piirkondade vahel elektrihinnaerinevused, mille tulu ei 
saa endale elektrimüüjad vaid hinnapiirkonda haldavad 
põhivõrguettevõtjad. Tulenevalt asjaolust, et 
elektrimüüjal ei ole alates 3. juunist võimalik piiriületuse 
hinna riski maandada, lõpetas Eesti Energia 17. 
septembril fikseeritud hinnaga elektrimüügi lepingute 
sõlmimise Lätis ja Leedus. Üleminek täielikule implicit-
oksjonile ei ole lubatud Euroopa Liidu õiguse kohaselt 
tingimustes, kus piiril esineb süsteemne ülekoormus 
ning puuduvad instrumendid piiriületuse hinnariski 
maandamiseks. Eesti Energia on pöördunud Balti riikide 
regulaatorite poole olukorrale lahenduse leidmiseks. 

 

Võrreldes 2013. aasta III kvartaliga kasvas Eesti 
Energia põlevkivi ja CO2 kulu vaba marginaal (CDS – 
Clean Dark Spread) Eesti elektri börsihinnas tasemele 
28,5 €/MWh (+7,4 €/MWh, +35% võrreldes 2012. aasta 
III kvartaliga). Tõusu mõjutas elektri börsihinna kasv 
(+4,3 €/MWh) ning CO2 ja põlevkivi kulude langus (-3,1 
€/MWh). CO2 ja põlevkivi kulud langesid võrreldes 2012. 
aasta III kvartaliga 17% CO2 heitmekvoodi odavnemise 
tõttu. CO2 heitmekvootide endiselt madalad 
hinnatasemed parandavad fossiilkütustel põhineva 
elektritootmise konkurentsivõimekust taastuvenergial 
baseeruva tootmise kõrval. 

Eesti elektri jaeturg on alates 2013. aasta 1. jaanuarist 
täielikult avatud ning turul kehtivad vabalt kujunevad 
elektrihinnad. Läti ja Leedu elektriturud on avatud 
osaliselt. Läti turg oli avatud hinnanguliselt 70% ulatuses 
tarbimismahust. Esialgu 1. septembriks planeeritud Läti 
elektrituru esialgne avamine kodutarbijatele lükati 
märtsis tehtud majandusministeeriumi otsusega edasi. 
Läti valitsus kiitis augustis heaks majandusministeeriumi 
aruande elektrituru probleemide lahendustest, millega 
anti signaal koduklientidele turu avamisest alates 1. 
aprillist 2014. aastal. Septembrikuus said Läti elektrituru 
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avanemist puudutavad seadusemuudatuse ettepanekud valitsuse heakskiidu ning liiguvad edasi Läti parlamenti. 

Alates 2013. aastast ostsid Leedus avatud turult elektrit kõik ettevõtted. Kodutarbijatel avatud turult ostmise 
kohustust ei ole ning kuna neile kehtestatud reguleeritud elektrihind on avatud turu hinnast madalam, puudub 
kodutarbijatel motivatsioon vabatahtlikult avatud turult elektrit osta. 2013. aasta III kvartalis oli turg avatud 
hinnanguliselt 66% ulatuses tarbimismahust. 

  



                                                                                                            
11 Vahearuanne  1. juuli – 30. september 2013 

Majandustulemused 
 

2013. majandusaasta III kvartali müügitulud olid 216,3 mln eurot (võrreldes eelmise aasta III kvartaliga +8,7%, 
+17,4 mln eurot), kulumieelne ärikasum (EBITDA) 72,1 mln eurot (+1,3%, +0,9 mln eurot), ärikasum 42,1 mln 
eurot (+5,4%, +2,2 mln eurot) ja puhaskasum 41,8 mln eurot (+11,8%, +4,4 mln eurot). 

Majandusaasta 9 kuu müügitulud olid 710,3 mln eurot, kasvades võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 
19,3% (+114,8 mln eurot), kulumieelne ärikasum 217,4 mln eurot (-2,6%, -5,8 mln eurot), ärikasum 129,7 mln 
eurot (-6,5%, -9,0 mln eurot) ja puhaskasum 109,9 mln eurot (-6,9%, -8,2 mln eurot). 

 

Kontserni müügitulud ja EBITDA 

 

2013. majandusaasta III kvartali müügitulud olid 216,3 mln eurot kasvades võrreldes eelmise aasta sama 
perioodiga 8,7% (+17,4 mln eurot). Müügitulusid kasvatasid kõrgem tulu elektrienergia müügist (+11,5%, +12,3 
mln eurot) ja võrguteenuse müügist (+8,0%, +3,9 mln eurot). Müügitulude kasvu vähendas väiksem vedelkütuste 
müük (-1,1%, -0,3 mln eurot).  

  

 

Kontserni 2013. aasta III kvartali EBITDAks kujunes 72,1 mln eurot (+1,3%, +0,9 mln eurot). Positiivset mõju 
avaldas kontserni EBITDA kasvule võrguteenuste müük (+6,2%, +1,5 mln eurot). Kontserni EBITDA kasvu 
vähendasid elektrienergia (-6,9%, -2,0 mln eurot) ja vedelkütuste (-29,5%, -4,1 mln eurot) müük. Teiste toodete 
tulud suurendasid kontserni EBITDAt võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 5,4 mln euro võrra (+134,5%).  

 

 
 

  

Kontserni müügitulude muutus ja jagunemine 

Kontserni EBITDA muutus ja jagunemine 
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Elektrienergia 

Elektrienergia müügitulud ulatusid 118,7 mln euroni (+11,5%, +12,3 mln eurot). Eesti Energia müüs 2013. 
aasta kolmandas kvartalis 2 515 GWh elektrienergiat (+3,0%, +74 GWh). Elektri jaemüük moodustas sellest 
1 613 GWh (-8,6%, -152 GWh) ja elektri hulgimüük 901 GWh (+33,3%, +225 GWh). Keskmiseks elektri 
müügihinnaks kujunes 46,7 €/MWh (+4,0 €/MWh, +9,3%).  

 

Elektrienergia hinnad  Elektrienergia müügitulu Müüdud kogused 

 

Elektri hulgimüügimahu kasvu soodustas peamiselt kõrgem keskmine turuhind, mis kasvas võrreldes eelmise 
aasta sama perioodiga 10,9%. Elektri jaemüügi mahtude vähenemine tuleneb Eesti elektrituru täielikust 
avanemisest 2013. aasta algusest. Turu avanemisega kaasnes seni valdavalt monopoolses seisus olnud Eesti 
Energiale ootuspärane klientide arvu ja turuosa vähenemine. 

2013. aasta III kvartalis jätkus lepinguliste klientide arvu kasv ning vähenes üldteenust tarbivate klientide arv. 
Võrreldes 2013. aasta II kvartali lõpu seisuga on Eesti Energia lepinguliste klientide arv III kvartali lõpuks 
kasvanud 6 tuhande kliendi võrra ja üldteenuse klientide arv vähenenud 11 tuhande kliendi võrra. 2013. aasta III 
kvartali lõpu seisuga oli Eesti Energial Eestis 364 tuhat elektrienergia klienti

5
 (võrreldes eelmise aasta III 

kvartaliga –136 tuhat klienti). Lisaks lepingulistele klientidele müüb Eesti Energia III kvartali lõpu seisuga elektrit 
üldteenusena 109 tuhandele võrguettevõtja Elektrilevi kliendile. Turu avanemise järel on Eesti Energia endiselt 
suurima klientide arvuga elektrimüüja Eestis. Klientide tarbitud elektrienergia mahtude järgi on Eesti Energia 
turuosa 2013. aasta III kvartalis Eestis 71%

6
. 

Lätis ja Leedus Eesti Energia jaemüük 2013. aasta III kvartalis võrreldes eelmise aasta sama perioodiga kasvas. 
Lätis ja Leedus, kus Eesti Energia tegutseb Enefiti kaubamärgi all, on jätkuvalt suurenenud uute klientide arv. 
2013. aasta III kvartali lõpuks oli Eesti Energial Lätis 1 699 avatud turu klienti (võrreldes 2012. aasta III kvartali 
lõpu seisuga +800 klienti) ning Leedus 890 klienti (+590 klienti). Tulenevalt alates juunist kehtestatud 
ülekandevõimsuste jagamise põhimõtetest Eesti-Läti piiril ei ole võimalik hinnaerinevusi Eesti ning Läti ja Leedu 
vahel ette fikseerida. 2013. aasta III kvartalis tekkis oluline hinnaerinevus Eesti ning Läti ja Leedu elektribörside 
vahel. Kuna Eesti Energial Lätis ja Leedus olulises mahus elektritootmine puudub, siis tuli fikseeritud hinnaga 
müügilepingute täitmiseks osta elektrit börsilt Läti hinnapiirkonnas tihti kallimalt kui kontserni elektrijaamade 
saavutatud müügihind Eesti hinnapiirkonnas. Hinnaerinevuste tulemusena on Eesti Energia saanud  2013. aasta 
III kvartalis Eesti-Läti piirkondade hinnavahe tõttu kahju 7 mln eurot. Samal põhjusel otsustati 2013. aasta 
oktoobris lükata edasi kava alustada 2014. aasta kevadest elektrienergia müüki Läti koduklientidele ning 
lõpetada fikseeritud hinnaga uute elektrilepingute müük Läti ja Leedu jaeturul kuni riskimaandamisvõimaluste 
leidmiseni. 

 

                                                      
5
 364 tuhat elektrienergia klienti on sõlminud kokku 457 tuhat elektrilepingut, mis katab ligikaudu 64% kõigist Eesti tarbimiskohtadest. 

6
 Eesti Energia turuosa süsteemihalduri Elering andmetel müüdud elektri koguste järgi (koos üldteenuse korras ja võrgukadudeks tarbitud 

elektriga). 
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2013. aasta III kvartalis tootsime kokku 2 569 GWh elektrienergiat
7
 (+16,4%, +362 GWh). Põlevkivist toodetud 

elektri mahu kasvu on soodustanud kõrgemad elektri ja madalamad CO2 turuhinnad. Taastuvatest allikatest 
tootsime III kvartalis 44,1 GWh (-38%, -26,8 GWh) elektrienergiat. Taastuvenergiast elektrienergia tootmine on 
vähenenud peamiselt biomassi kasutamise lõpetamisest Narva jaamades. Vastavalt elektrituru seaduse 
muutmise seaduse eelnõule Narva Elektrijaamas biokütuse põletamise eest lähiaastatel taastuvenergia toetust 
ei saa. Taastuvenergia toetust saime kokku 2,2 mln eurot (-26,7%, -0,8 mln eurot). Taastuvatest allikatest 
toodeti enim elektrienergiat tuuleparkides 34,9 GWh (13%, +3,9 GWh). Tuuleenergia tootmise mahu kasvu taga 
on 2012. aasta suvel käivitatud uued tuulepargid Narvas ja Paldiskis. Rohkem tuuleparkide projekte Eesti 
Energial elluviimise etapis ei ole.  

 

2013. aasta III kvartali EBITDA elektrimüügist oli 26,3 mln 
eurot (-6,9%; -2,0 mln eurot). Positiivset mõju avaldas 
elektrimüügi EBITDAle müüdud elektri koguste kasv (+1,9 
mln eurot). EBITDA vähenes madalama müügimarginaali (-
4,5 mln eurot) tõttu. Elektrimüügi marginaal kasvas 
võrreldes eelmise aasta sama perioodiga kõrgema 
müügihinna tõttu (+7,8 mln eurot), kuid muutuvkulud 
kasvasid 12,2 mln euro võrra eelkõige kõrgema CO2 kulu 
(+17,6 mln eurot), kõrgemate tootmiskulude (+5,2 mln 
eurot) ja piiriületustasude (+7,0 mln eurot) tõttu. 
Muutuvkulud olid võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 
madalamad vähenenud elektri ostukulu tõttu (-17,6 mln 
eurot). 

 

Võrguteenused 

Võrguteenuse müügitulud ulatusid 53,3 mln euroni 
(+8,0%; +3,9 mln eurot). 2013. aasta III kvartali võrguteenuse müügimaht oli 1 304 GWh (+0,5%; +7 GWh), mis 
on veidi suurem kui eelmisel aastal. Müügimahtu mõjutasid positiivselt väiksemad võrgukaod (-15 GWh).  

Keskmine võrguteenuse hind oli 2013. aasta III kvartalis 40,9 €/MWh (+7,4%, +2,8 €/MWh). Võrguteenuse 
müügihinna kasv tuleneb regulaarsetest hinnakorrektsioonidest. 2013. aasta esimesest jaanuarist toimus 
hinnakorrektsioon, kuna võrguettevõtja Elektrilevi hakkas ostma kaoelektrit varasema reguleeritud hinna asemel 
börsilt (mõju keskmisele müügihinnale +0,9 €/MWh). Alates 2013. aasta esimesest augustist toimus uus 
hinnakorrektsioon, kuna vähenes Konkurentsiameti poolt võrguettevõtjatele lubatud tootluse määr. Kui 
varasemalt võisid jaotusvõrguettevõtjad elektrivõrku investeeritud kapitalilt teenida tulu 7,83%, siis nüüd on 
kehtestatud lubatud tootluse piiriks 6,76%. 

 

 Võrguteenuse hinnad  Võrguteenuste müügitulu Müüdud kogused 

 

 

                                                      
7
 Elektrienergia netotoodang 

Elektrimüügi EBITDA muutus 
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Jaotusvõrgu kaod olid 2013. aasta III kvartalis 75 GWh ehk 
5,2%, vähenedes võrreldes eelneva aasta III kvartaliga 15 
GWh (-1 protsendipunkti). Võrreldes eelmise aastaga on 
paranenud võrgu töökindlusnäitajad. Plaaniväliste kliendi-
katkestuste keskmine kestus oli 41 minutit (2012. aastal 44 
minutit), samas kui plaaniliste kliendikatkestuste keskmine 
kestus 27 minutit (2012. aastal 24 minutit). 

 

2013. aasta III kvartali EBITDA võrguteenuse müügist oli 
26,5 mln eurot (+6,2%; +1,5 mln eurot). Positiivset mõju 
avaldasid võrguteenuse EBITDAle marginaali kasv (+1,3 
mln eurot), koguste kasv (+0,2 mln eurot) ja väiksemad 
püsikulud (+0,1 mln eurot). Võrguteenuse marginaal kasvas 
võrreldes eelmise aasta sama perioodiga kõrgema 
müügihinna tõttu (+3,7 mln eurot), kuid muutuvkulud 
kasvasid samal ajal kõrgemate ülekandetasude ja kao 
kulude tõttu (-2,4 mln eurot). 

 

Vedelkütused 

Vedelkütuste müügitulud ulatusid 27,1 mln euroni (-1,1%, -0,3 mln eurot). Eesti Energia müüs 2013. aasta III 
kvartalis 63,0 tuhat tonni vedelkütuseid (+5,5%, +3,3 tuhat tonni).  

 

Vedelkütuste hinnad  Vedelkütuste müügitulu Müüdud kogused 

 

Vedelkütuste keskmine kontserniväline müügihind oli 2013. aasta III kvartalis 429,5 €/t (-6,3%, -28,8 €/t). 
Võrreldes eelmise aastaga vähenes vedelkütuste keskmine müügihind oluliselt vähem kui võrdlustoote raske 
kütteõli maailmaturuhind.  

 

Kontserni müügihind on kaitstud vedelkütuste maailmaturu 
hinnalanguste vastu riskimaandamistehingutega. 
Riskimaandamistehingute mõju vedelkütuste müügile oli 
2013. aasta III kvartalis -0,1 mln eurot (+2,7 mln eurot, -
96%), ehk -1,8 €/t. Tuletistehingute mõju arvestamata oli 
vedelkütuste müügihind 431,2 €/t (-14,7%, -74,3 €/t).  

 

2013. aasta III kvartali EBITDA vedelkütuste müügist oli 
9,8 mln eurot (-29,5%; -4,1 mln eurot). Negatiivset mõju 
avaldas EBITDAle marginaali vähenemine (-4,5 mln eurot) ja 
kasvanud püsikulud (-0,9 mln eurot). Positiivset mõju 
avaldas müüdud koguste kasv (+1,4 mln eurot). 

 

Võrguteenuse EBITDA muutus 

Vedelkütuste EBITDA muutus 
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Muud tulud 

 

Eesti Energia äritulud teiste toodete müügist 
ulatusid 2013. aasta III kvartalis 18,1 mln 
euroni (+11,1%, +1,8 mln eurot). Muude tulude 
kasvu mõjutasid positiivselt tulud suletud Aidu 
karjääri varade müügist (+1,6 mln eurot) ja 
soojuse (+1,0 mln eurot) müügist. Soojuse 
müügimaht kasvas võrreldes eelmise aasta 
sama perioodiga 77% tänu jäätmekütusel 
töötava koostootmisploki valmimisele Iru 
Elektrijaamas. Põlevkivi müügitulud vähenesid 0,6 mln euro võrra. Vähenenud müügimahtu (-105 tuhat tonni) 
kompenseeris kõrgem keskmine müügihind. Tulud elektriseadmete müügist ning ehitus- ja remonditöödest 
langesid 1,2 mln eurot peamiselt uue õlitehase valmimise tõttu.  

 

Muude toodete EBITDA oli 
2013. aasta III kvartalis 9,5 mln 
eurot (+134,5%, +5,4 mln eurot). 
Muude toodete EBITDAt 
mõjutasid positiivselt enim 
kasvanud soojuse (+1,2 mln 
eurot) ja põlevkivi (+1,1 mln 
eurot) müük.  

 
  

Muude tulude jagunemine 
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Rahavood 

 

2013. aasta III kvartali äritegevuse rahavood ulatusid 85,6 mln euroni. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga  
kasvasid Eesti Energia kontserni äritegevuse rahavood 65,6% (+33,9 mln eurot). 

Äritegevuse rahavooge suurendas eelmise aastaga võrreldes enim CO2 kvootide kulu kandmise ajastus ja 
kõrgemad müügitulud. 2013. aastal ei ole kontsernil enam kasutada tasuta CO2 kvoote ning CO2 kvoodi kulu 
kajastatakse jooksva aasta sees täismahus eraldistena. CO2 kvoodid ostetakse valdavalt välja jooksva aasta 
detsembris ning siis ilmneb CO2 kulu rahaline mõju. CO2 kvootide kulu mõju rahavoogudele võrreldes eelmise 
aasta III kvartaliga on 31,5 mln eurot. Äritegevuse rahavooge suurendas veel põlevkivivarude suurem 
kasutuselevõtt (+6,8 mln eurot). Äritegevuse rahavoog oli väiksem võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 
suurema maksukohustuste tasumise tõttu (-4,0 mln eurot). 

 

 

 

Võrreldes kontserni kulumieelse ärikasumiga (72,1 mln eurot) suurendas äritegevuse rahavoogu enim 
mitterahaline CO2 eraldis (+26,7 mln eurot). Lisaks sellele suurendas äritegevuse rahavoogu põlevkivivarude 
suurem kasutuselevõtt (+5,5 mln eurot). Äritegevuse rahavoogu vähendasid enim kasvanud äritegevuse nõuded 
(-11,1 mln eurot) ning intresside ja laenukulude tasumine (-4,8 mln eurot). 

 
  

Äritegevuse rahavoo kujunemine alates ärikasumist enne kulumit  
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Investeeringud 

 

Kontsern investeeris 2013. aasta III kvartalis 
125,3 mln eurot (+13,2%, +14,6 mln eurot). III 
kvartalis olid peamised investeerimisobjektid 
jätkuvalt uus 300 MW elektrijaam Auveres ja 
investeeringud võrguteenuse kvaliteedi 
parandamiseks.  

Auvere elektrijaama ehitus ning välisprojektide 
eelarendused jätkuvad ka järgnevatel aastatel. 
III kvartalis jätkusid uue Enefit280 õlitehase 
käivitustööd. 

2013. aasta 9 kuuga on kontsern investeerinud 
294,4 mln eurot (-12,1%, -40,4 mln eurot). 9 kuu investeeringute maht on väiksem peamiselt seetõttu, et 2013. 
aastal on võrreldes 2012. aastaga tehtud vähem investeeringud uude elektrijaama ja õlitehasesse. 

 

Suuremad pooleliolevad investeerimisprojektid 2013. aasta II kvartali lõpu seisuga 

 

 

300 MW keevkihttehnoloogial (CFB) põhineva elektrijaama ehitus 

Eesti Energia alustas 2011. aasta suvel uue nüüdisaegsel keevkihttehnoloogial põhineva elektrijaama rajamist 
Auverre. Uus elektrijaam, mis peaks valmima 2016. aastal, võimaldab lisaks põlevkivile kasutada kuni 50% 
ulatuses biokütuseid ning aitab viia jaama heitmed tänapäevase gaasijaama tasemele. Uue elektrijaama 
maksimaalne aastane netotoodang on 2192 GWh. Auvere elektrijaama ehituse finantseerimiseks andis  
Euroopa Komisjon Eestile loa eraldada Eesti Energiale aastateks 2013–2020 kokku 18 miljonit tonni tasuta CO2 
kvooti. 

2013. aasta kolmandas kvartalis jätkati elektrijaama ehituseks vajalike seadmete ja materjalide transportimist 
töömaale ning nende paigaldamist. Paralleelselt jätkusid ehitustööd katlahoones, turbiinihoones, jahutusvee 
pumbajaamas, administratsioonihoones, vee ettevalmistushoones ja teistes väiksemates hoonetes. Vaadeldava 
perioodi jooksul paigaldati mitmeid suuremaid elektrijaama tööks vajalikke seadmeid, näiteks staator ja turbiini 
kõrgrõhuosa. Elektrijaama ehitusega seotud töötajate arv ületas esmakordselt tuhande inimese piiri ning projekti 
töömaal täitus üks miljon töötundi ilma tõsiste tööõnnetusteta. 

 

Võrguteenuse kvaliteedi parandamine  

Võrguteenuse kvaliteedi parandamiseks investeerisime 2013. aasta III kvartalis 30 mln eurot. Kokku renoveeriti 
ja ehitati III kvartalis 187 alajaama ja 535 kilomeetrit maa- ja õhukaabelliini. Alates jooksva regulatsiooniperioodi 
(1. august 2011 – 1. august 2014) algusest oleme investeerinud elektrivõrku 210 mln eurot. Kogu 
regulatsiooniperioodi investeerimiskava mahuks on 300 mln eurot. 

Aastatel 2013-16 paigaldab Elektrilevi kõigile tarbimiskohtadele üle Eesti kaugloetavad arvestid. Alates 
möödunud aasta novembrist on Elektrilevi koos koostööpartneritega paigaldanud oma klientidele üle 106 
tuhande uue tunnipõhise kaugloetava arvesti. Nelja aasta jooksul vahetatakse välja ligi 630 tuhat arvestit. 

 

Investeeringute jagunemine projektide lõikes 
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Jordaania elektri- ja õlitootmise eelarendused 

Jordaania elektri-  ja õlitootmise arendusprojektidest kuulub Eesti Energiale 65%. Projektide partnerid on 30% 
osalusega YTL Power International Berhad ning 5% osalusega Jordaania partner Near East Investment.  

2013. a III kvartalis kestis 2012. a väljakuulutatud Jordaania elektrijaama ehitushankele laekunud pakkumiste 
tehniline, õiguslik ja kommertsanalüüs, mille põhjal valiti välja kaks pakkujat (GPEC Hiinast ja Hyundai/LG 
Koreast), kellega läbirääkimised kestavad. Paralleelselt on peetud läbirääkimisi erinevate pankade ja 
ekspordikrediidiagentuuridega projekti finantseerimiseks. 

2013. a III kvartalis sai elektriprojekti teostumiseks vajalik keskkonnaregulatsioon Jordaania valitsuse 
heakskiidu. Jordaania  esimese põlevkivielektrijaama netovõimsuseks on planeeritud 500MW ning selle 
valmimine on kavandatud 2017. aastasse. 

Jordaania õliprojekti eelarendus kestab eeldatavalt 2016. aastani. Eelarenduse jooksul arendab Eesti Energia 
osa Attarat Um Ghudrani nimelisest maardlast. Uuringuplokk sisaldab hinnanguliselt 3,5 mld tonni

8
 põlevkivi, 

millest 0,9 mld tonni on kinnitatud kõrge usaldusväärsusega varu elektriprojekti elluviimiseks. 2013. a III kvartalis 
jõuti lõpule täiendavate geoloogiauuringutega ning täpsustati tehnilisi lisauuringuid, kohandamaks Enefit  
tehnoloogiat Jordaania põlevkivile sobivamaks. 

 

Ameerika õlitootmise eelarendus 

2011. aasta märtsis omandas Eesti Energia Ameerika Ühendriikides Uintah’ maakonnas Utah’ osariigis 
põlevkivivaru hinnangulise suurusega 6,6 mld tonni

9
. Utah’s tegutseme Enefit American Oil (EAO) nime all. 

Plaanime meile kuuluvate põlevkivivarude baasil välja arendada põlevkivist vedelkütuseid tootva tööstuse 
võimsusega 50 000 barrelit põlevkiviõli päevas. 

2013. aasta kolmandas kvartalis alustati Frankfurdi uurimiskeskuses Utah põlevkivi testimist. Valminud on 
projekti teostatavuse ja kulude tundlikkuse analüüs (sh. kaevandamine, ehitamine ja taristu rajamine). Lõpule 
jõudis poolteist aastat kestnud meteoroloogia ja õhu puhtuse lähteandmete kogumine, mis on eelduseks 
õhusaaste lubade taotlemiseks. Lisaks sellele on kokku kogutud esialgsed andmed bioloogiliste ja 
paleontoloogiliste ressursside kohta ning jätkuvad põhja- ja pinnavee proovide kogumised. Utah maakorralduse 
amet (BLM) tegeleb jätkuvalt keskkonnamõjude hindamise raport koostamisega, mille vahearuanne avaldati 
septembris. 

 
  

                                                      
8
 Kõrge usaldusväärsus 0,9 miljard tonni (Varu on osa uuritud geoloogilisest varust, millele määramisel on arvesse võetud teadaolevad 

tehnilised, keskkonnakaitselised ja sotsiaalmajanduslikud piirangud), prognoos 2,6 miljardit tonni (Varu on geoloogilise uuringu tulemusel 
määratud kõrge majandusliku potentsiaaliga põlevkivi kogus maapõues, mille puhul pole arvesse võetud võimalikke kasutamist limiteerivaid 
piiranguid). 

9
 Kõrge usaldusväärsus 3,7 miljardit tonni, usaldusväärne 2,5 miljardit tonni, prognoos 0,4 miljardit tonni (Varu on geoloogilise uuringu 

tulemusel määratud kõrge majandusliku potentsiaaliga põlevkivi kogus maapõues, mille puhul pole arvesse võetud võimalikke kasutamist 
limiteerivaid piiranguid). 
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Finantseerimine 

 

Eesti Energia krediidireitingud on investeerimisjärgu tasemel, mis võimaldab vajadusel kaasata laenu- ja 
kapitaliturgudelt võõrvahendeid. Eesti Energia krediidireitingud olid 30. septembri 2013 seisuga stabiilse 
väljavaatega BBB+ Standard & Poors’ilt ning negatiivse väljavaatega Baa1 Moody’selt. 

Eesti Energia investeerimiskava tingib vajaduse võõrkapitali kaasamiseks ning nõuab piisava likviidsuspuhvri 
hoidmist. Kontserni likviidsete varade saldo oli 30. septembri seisuga 158 mln eurot (sh üle 3-kuulised deposiidid 
ja likviidsed finantsvarad). 

Eesti Energia võlakohustuste maht ulatus möödunud 2013. aasta III kvartali lõpu seisuga nominaalväärtuses 
743,5 mln euroni (-0,7 mln eurot võrreldes 2013. aasta II kvartali lõpuga). Korrigeeritud soetusmaksumuses oli 
võlakohustuste maht 732,7 mln eurot (-0,3 mln eurot võrreldes 2013. aasta II kvartali lõpuga). Olulisemate 
kontserni pikaajaliste võlakohustuste hulka kuulusid:  

• Londoni börsil noteeritud eurovõlakirjad mahus 600 mln eurot.  

• Euroopa Investeerimispangalt saadud laenud moodustasid võõrkapitalist 143,5 mln eurot. 

Väljavõtmata laenusid on kontsernil käesoleva aruande koostamise kuupäeva seisuga 290 mln eurot: 

 Kvartali jooksul viidi lõpule likviidsuslaenu lepingute uuendamise protsess. Selle tulemusel sõlmiti 
septembris kolme regionaalse pangaga (SEB, Pohjola ja Nordea) kokku 150 mln euro ulatuses 
kahepoolseid likviidsuslaenu lepinguid. Lepingute tähtaeg on september 2018. Samas lõpetasime seni 
kehtinud likviidsuslaenu lepingud mahus 300 mln eurot. Kuna kontserni investeeringute maht väheneb 
lähiaastatel, väheneb ka vajaliku likviidsuspuhvri maht. Laenud on hetkel kasutusse võtmata. 

 Oktoobris viisime veel lõpule läbirääkimised uue pikaajalise laenu osas Euroopa Investeerimispangaga 
Elektrilevi investeeringute finantseerimiseks ning sõlmisime laenulepingu summas 100 mln eurot. Laen 
on hetkel kasutusse võtmata. 

 2011. aasta detsembris sõlmiti Euroopa Investeerimispangaga kaks laenulepingut kokku 95 mln euro 
ulatuses. Sellest summast 50 mln eurot ulatuses oleme kokku leppinud laenu väljavõtmise novembris 
2013. Ülejäänud 45 mln euro väljavõtmine on võimalik kuni detsembrini 2013. 

Kontserni võlakohustuste kaalutud keskmine intressimäär oli 30.septembri seisuga 4,13% (2013. aasta II kvartali 
lõpu seisuga 4,12%). Seejuures oli fikseeritud intressimääraga võlakohustuste kaalutud keskmine intressimäär 
4,16% ning ujuva intressimääraga võlakohustuste intressimäär 0,80% (sh baasintress). Fikseeritud 
intressimääraga võlakohustused moodustasid III kvartali lõpu seisuga 99% kõigist võlakohustustest. Kõik 
võlakohustused on nomineeritud euros. 

Eesti Energia omakapitali maht oli 30. septembri 2013 seisuga 1 444 mln eurot. Eesti Energia aktsiate 100%-line 
omanik on Eesti Vabariik.  

Kontserni netovõlg
10

 oli 30. septembri seisuga 575 mln eurot, kasvades kvartalis 84 mln euro võrra. Kulumieelse 
ärikasumi ja netovõla suhe oli 30. septembri seisuga tasemel 2,1 (2,0 2013. aasta II kvartali lõpus). Netovõla ja 
omakapitali suhe ulatus III kvartali lõpus 28%-ni, kasvades eelmise kvartali jooksul 0,5 protsendipunkti võrra. 
Eesti Energia on laenulepingutega võtnud kohustuse mitte ületada teatud finantssuhtarvude piirmääri. 2013 
aasta III kvartali lõpu seisuga olid kontserni finantsnäitajad nende piirmääradega kooskõlas. 

Oktoobris 2013. otsustas valitsus vähendada Eesti Energia poolt 2013. aastal makstavaid dividende 34 880 
tuhande euroni. 

 

 
  

                                                      
10

 Netovõlg – võlakohustused bilansilises väärtuses miinus raha ja raha ekvivalendid (sh deposiidid tähtajaga üle 3 kuu) 
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2013. aasta väljavaade 

 

Kontserni esimese kolme kvartali tulemuste osas on müügitulu kasvanud võrreldes eelmise aasta sama 
perioodiga 19,3% tasemeni 710 mln eurot. Sealjuures on kontsern 9 kuuga teeninud 217,4 mln eurot EBITDAt, 
mis on 2,6% vähem kui 2012. aasta 9 kuuga, kuna eelmise aasta tulemusi toetas 2012. aasta I kvartalis lõpule 
viidud Televõrgu AS müük. 

Kontserni 2013. aasta äritulud ja EBITDA võrreldes 2012. aastaga eeldatavalt kasvavad. Eeldame võrreldes 
planeerituga kontserni elektrienergia tootmis- ja müügimahtude kasvu, mis kompenseerib õlitehase hilisemast 
käivitumisest tuleneva planeeritust väiksema õlitoodangu. 

Kontsern on müünud 2013. aasta neljandasse kvartalisse ette 2,2 TWh elektrienergiat (keskmise hinnaga 45,7 
€/MWh) ja 39 tuhat tonni vedelkütuseid (keskmise hinnaga 464 €/tonn). Kontserni 2013. aasta CO2 kulu risk on 
maandatud forwardostudega mahus 12,9 mln tonni (keskmise hinnaga 8,2 €/tonn). 
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Konsolideeritud kasumi- ja koondkasumi aruanne 

 
  

miljonites eurodes

Lisa

2013 2012 2013 2012 2012/13 2011/12

Müügitulu 216,3 198,9 710,3 595,5 936,9 817,8 2

Muud äritulud 1,6 2,6 8,0 18,8 35,1 20,3

Sihtfinantseerimine - 0,1 0,2 0,1 0,5 0,3

Valmis- ja lõpetamata toodangu

varude jääkide muutus -5,6 0,5 -10,0 16,5 -16,6 17,1

Kaubad, toore, materjal ja teenused -93,3 -79,8 -332,0 -258,6 -453,7 -348,1

Tööjõukulud -32,0 -32,5 -102,2 -101,5 -152,3 -143,0

Põhivara kulum ja väärtuse langus -30,0 -31,3 -87,7 -84,5 -181,5 -112,0

Muud tegevuskulud -14,9 -18,6 -56,9 -47,6 -77,3 -63,3

ÄRIKASUM 42,1 39,9 129,7 138,7 91,1 189,1 2

Finantstulud 0,7 1,0 2,1 2,3 3,0 3,3

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

Neto finantstulud (-kulud) -0,3 -2,3 -1,0 -3,5 -2,6 -5,0

Kasum kapitaliosaluse meetodil

investeeringutelt sidusettevõtjatesse - - - - -0,2 -0,9

KASUM ENNE TULUMAKSUSTAMIST 41,8 37,6 128,7 135,2 88,3 183,2

TULUMAKSUKULU - -0,2 -18,8 -17,1 -19,6 -17,2

ARUANDEAASTA KASUM 41,8 37,4 109,9 118,1 68,7 166,0

sh emaettevõtja omaniku osa kasumist 41,9 38,0 109,7 118,7 68,3 166,6

     mittekontrolliva osaluse osa kasumist/kahjumist -0,1 -0,6 0,2 -0,6 0,4 -0,6

Tava puhaskasum aktsia kohta (eurodes) 0,07 0,06 0,18 0,21 0,11 0,31 7

Lahustunud puhaskasum aktsia kohta (eurodes) 0,07 0,06 0,18 0,21 0,11 0,31 7

KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE

miljonites eurodes

2013 2012 2013 2012 2012/13 2011/12

ARUANDEAASTA KASUM 41,8 37,4 109,9 118,1 68,7 166,0

Muu koondkasum

Kirjed, mida võib edaspidi ümber klassifitseerida kasumiaruandesse:

Riskimaandamisinstrumentide ümberhindlus -26,9 -11,9 -0,5 -7,4 18,8 -4,0

Välismaiste tütarettevõtjate ümberarvestusel 

tekkinud valuutakursivahed -1,3 -0,9 -1,1 0,1 -2,3 3,7

Majandusaasta muu koondkasum -28,2 -12,8 -1,6 -7,3 16,5 -0,3

MAJANDUSAASTA KOONDKASUM KOKKU 13,6 24,6 108,3 110,8 85,2 165,7

sh emaettevõtja omaniku osa kasumist 13,7 25,2 108,1 111,4 84,8 166,3

     mittekontrolliva osaluse osa kasumist/kahjumist -0,1 -0,6 0,2 -0,6 0,4 -0,6

3 kuud 9 kuud 12 kuud

1. juuli - 30. september 1. jaanuar - 30. september 1. oktoober - 30. september

3 kuud 9 kuud 12 kuud

1. juuli - 30. september 1. jaanuar - 30. september 1. oktoober - 30. september
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Konsolideeritud finantsseisundi aruanne 

 
  

miljonites eurodes

31. detsember Lisa

VARAD 2013 2012 2012

Põhivara

Materiaalne põhivara 2 179,5 1 904,8 1 988,4 4

Immateriaalne põhivara 64,4 59,7 58,7

Investeeringud sidusettevõtjatesse 21,3 23,3 21,3

Tuletisinstrumendid 1,5 7,5 7,5 5

Pikaajalised nõuded 42,7 19,1 26,0

Kokku põhivara 2 309,4 2 014,4 2 101,9

Käibevara

Varud 41,9 56,7 48,3

Kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikud 11,6 26,6 11,6

Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 165,8 119,4 174,6

Tuletisinstrumendid 16,5 5,3 9,2 5

Müügiootel finantsvarad - 5,2 -

Finantsvarad õiglases väärtuses muutustega läbi 

kasumiaruande - 3,3 1,7

Üle 3-kuulise tähtajaga deposiidid pankades 35,0 135,0 90,0

Raha ja raha ekvivalendid 122,5 97,5 60,1

Kokku käibevara 393,3 449,0 395,5

Kokku varad 2 702,7 2 463,4 2 497,4

OMAKAPITAL

Emaettevõtja omanikule kuuluv kapital ja reservid

Aktsiakapital 621,6 621,6 621,6 6

Ülekurss 259,8 259,8 259,8

Kohustuslik reservkapital 51,0 47,2 47,2

Riskimaandamise reserv 11,0 -7,8 11,5

Realiseerimata kursivahed 1,3 3,6 2,4

Jaotamata kasum 498,0 507,0 465,6

Kokku emaettevõtja omanikule kuuluv kapital ja reservid 1 442,7 1 431,4 1 408,1

Mittekontrolliv osalus 1,6 0,8 1,0

Kokku omakapital 1 444,3 1 432,2 1 409,1

KOHUSTUSED

Pikaajalised kohustused

Võlakohustused 731,3 730,9 731,4 8

Muud võlad 3,3 2,7 2,4

Tuletisinstrumendid 1,1 2,7 0,3 5

Tulevaste perioodide tulud 147,1 134,4 136,6

Eraldised 26,5 32,4 23,9

Kokku pikaajalised kohustused 909,3 903,1 894,6

Lühiajalised kohustused

Võlakohustused 1,4 1,4 1,4 8

Võlad hankijatele ja muud võlad 263,8 110,1 174,9

Tuletisinstrumendid 1,1 8,1 2,1 5

Tulevaste perioodide tulud 3,0 2,1 2,4

Eraldised 79,8 6,4 12,9

Kokku lühiajalised kohustused 349,1 128,1 193,7

Kokku kohustused 1 258,4 1 031,2 1 088,3

Kokku kohustused ja omakapital 2 702,7 2 463,4 2 497,4

30. september
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Konsolideeritud rahavoogude aruanne 

 

 

miljonites eurodes

Lisa

2013 2012 2013 2012 2012/13 2011/12

Rahavood äritegevusest

Äritegevusest saadud raha 91,2 56,4 242,6 180,4 289,7 173,8 9

Makstud intressid ja laenukulud -4,8 -4,8 -5,3 -6,0 -25,5 -21,4

Saadud intressid 0,1 0,3 0,5 0,6 1,0 1,5

Makstud tulumaks -0,9 -0,2 -1,0 -17,2 -1,0 -17,2

Kokku rahavood äritegevusest 85,6 51,7 236,8 157,8 264,2 136,7

Rahavood investeerimisest

Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel -104,5 -105,8 -268,2 -372,0 -395,6 -489,7

Laekunud liitumis- ja muud teenustasud 3,4 3,4 9,8 11,2 13,6 15,2

Laekunud materiaalse põhivara müügist 0,6 0,1 13,2 1,1 17,1 1,7

Laekunud materiaalse põhivara sihtifinantseerimine - 0,9 3,5 1,6 4,1 1,6

Üle 3-kuuliste deposiitide netomuutus 38,0 -70,0 55,0 -135,0 100,0 -29,0

Piiratud kasutusega raha netomuutus -2,0 3,2 13,2 -12,2 8,9 -9,1

Tasutud lühiajaliste finantsvarade soetamisel - -10,1 -4,7 -21,2 -9,0 -40,8

Antud laenud -1,0 -0,3 -2,7 -4,8 -3,1 -6,4

Tagasi laekunud laenud - - - 3,0 - 3,0

Pikaajalistelt finantsinvesteeringutelt laekunud dividendid - - 1,5 1,4 1,5 1,4

Tasutud tütarettevõtjate soetamisel (miinus 

omandatud raha ja raha ekvivalendid) - - -0,2 - -0,2 -1,2

Laekunud tütarettevõtja müügist - - - 22,1 - 22,1 12

Laekunud lühiajaliste finantsvarade müügist ja lunastamisest - 4,0 6,4 21,6 23,8 54,0

Kokku rahavood investeerimisest -65,5 -174,6 -173,2 -483,2 -238,9 -477,2

Rahavood finantseerimisest

Saadud pikaajalised pangalaenud 0,6 0,5 1,0 26,7 1,9 27,4

Emiteeritud võlakirjad - - - 297,0 - 297,0 8

Tagasi makstud pangalaenud -0,7 -0,7 -1,4 -26,5 -1,4 -83,0

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

Mittekontrolliva osaluse poolt tehtud sissemaksed - - - - - 0,1

Sissemakse aktsiakapitali - 150,0 - 150,0 - 150,0

Makstud dividendid - - - -65,2 - -65,2

Kokku rahavood finantseerimisest -0,9 149,8 -1,2 382,0 -0,3 326,3

Puhas rahavoog 19,2 26,9 62,4 56,6 25,0 -14,2

Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi algul 103,3 70,6 60,1 40,9 97,5 111,7

Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi lõpul 122,5 97,5 122,5 97,5 122,5 97,5

Kokku raha ja raha ekvivalentide muutus 19,2 26,9 62,4 56,6 25,0 -14,2

3 kuud 9 kuud 12 kuud

1. juuli - 30. september 1. jaanuar - 30. september 1. oktoober - 30. september
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Konsolideeritud omakapitali muutuste aruanne 

 

 

 

miljonites eurodes

Emaettevõtja omanikule kuuluv omakapital Mitte-

Aktsia- Üle- Kohus- Muud Jaotamata Kokku kont- Kokku

kapital kurss tuslik reservid kasum rolliv

(lisa 6) reserv- osalus

kapital

Omakapital seisuga 31. detsember 2011 471,6 259,8 47,2 3,1 453,5 1 235,2 1,4 1 236,6

Aruandeaasta kasum - - - - 118,7 118,7 -0,6 118,1

Aruandeaasta muu koondkasum - - - -7,3 - -7,3 - -7,3

Aruandeaasta koondkasum kokku - - - -7,3 118,7 111,4 -0,6 110,8

Sissemakse aktsiakapitali 150,0 - - - - 150,0 - 150,0

Makstud dividendid - - - - -65,2 -65,2 - -65,2

Kokku tehingud omanikega,

mis on kajastatud otse omakapitalis 150,0 - - - -65,2 84,8 - 84,8

Omakapital seisuga 30. september 2012 621,6 259,8 47,2 -4,2 507,0 1 431,4 0,8 1 432,2

Omakapital seisuga 31. detsember 2012 621,6 259,8 47,2 13,9 465,6 1 408,1 1,0 1 409,1

Aruandeaasta kasum - - - - 109,7 109,7 0,2 109,9

Aruandeaasta muu koondkasum - - - -1,6 - -1,6 - -1,6

Aruandeaasta koondkasum kokku - - - -1,6 109,7 108,1 0,2 108,3

Väljakuulutatud dividendid (lisa 14) - - - - -73,5 -73,5 - -73,5

Jaotamata kasumi kandmine 

reservkapitali - - 3,8 - -3,8 - - -

Vähemusosa suurenemine seoses

tütarettevõtja laenu konverteerimisega

omakapitaliks - - - - - - 0,4 0,4

Kokku tehingud omanikega,

mis on kajastatud otse omakapitalis - - 3,8 - -77,3 -73,5 0,4 -73,1

Omakapital seisuga 30. september 2013 621,6 259,8 51,0 12,3 498,0 1 442,7 1,6 1 444,3



 

 

Finantsaruannete lisad 
1 Arvestus- ja aruandluspõhimõtted 

 

 

Käesolev konsolideeritud vahearuanne on koostatud kooskõlas rahvusvaheliste finantsaruandluse

standarditega (IFRS) ja Rahvusvaheliste Finantsaruandlusstandardite Tõlgendamise Komitee (IFRIC) tõlgendustega, 

nagu Euroopa Liit on need vastu võtnud. Aruannete koostamisel on lähtutud standardi IAS 34 "Interim Financial Reporting" 

nõuetest lühendatud vahearuannete kohta (condensed interim financial statements).

Vahearuande koostamisel on kasutatud samu arvestuspõhimõtteid ja aruannete esitusviise nagu 31. detsembri 2012

lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruandes, v.a segmendiaruandluse ning koondkasumi-

aruande esitusviis. Koondkasumiaruande esitusviisi on muudetud vastavalt 1. jaanuarist 2013 kontsernile kohustuslikuks

muutunud rahvusvahelise finantsaruandluse standardi IAS 1 muudatusele „Muu koondkasumiaruande kirjete esitamine”.

Muudatus ei mõjuta kontserni tehingute ega saldode kajastamist. Segmendiaruandluse esitusviisi muudatuse kirjeldus on 

toodud lisas 2.

Ülejäänud alates 1. jaanuarist 2013 kontsernile kohustuslikuks muutunud uued rahvusvahelise finantsaruandluse

standardid, avaldatud standardite parandused ja Rahvusvaheliste Finantsaruandlusstandardite Tõlgendamise Komitee 

tõlgendused ei toonud kaasa muudatusi kontserni arvestuspõhimõtetes ega finantsaruandluses.

Juhatuse hinnangul kajastab Eesti Energia ASi ja tema tütarettevõtjate (kontsern) perioodi 1. jaanuar 2013 - 30. september 2013

kohta koostatud vahearuanne õigesti ja õiglaselt kontserni finantsseisundit, rahavoogusid ja majandustulemusi.

Käesolev vahearuanne ei ole auditeeritud ega muul moel kontrollitud audiitorite poolt.
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2 Segmendiaruandlus 

 

 

Alates 1. jaanuarist 2013 kasutab kontsern segmendiaruandes sisemise juhtimisstruktuuri asemel tootepõhist raporteerimist.

Kontsernis on üles ehitatud metoodika, mille alusel arvutatakse kontserni põhitoodete tulud, kulud ning ärikasumid ja

jaotatakse põhitoodete vahel kontserni bilansis varad, s.h detailselt valitud varade ning kohustuste grupid, mis 

on olulised või omavad kontserni arvates olulist tähtsust ettevõtte majandustulemuste mõistmisel.

Kontserni ärisegmendid on määratletud vastavalt kontserni põhitootegruppidele, mille alusel on üles ehitatud kontserni

aruandlussüsteem ning toimub tulemuste hindamine kontserni kõrgeima äritegevust puudutavate otsuste langetaja –

emaettevõtja juhatuse – poolt. Segmendiaruandes on esitatud olulised finantsnäitajad, mida emaettevõtja juhatusele

regulaarselt esitatakse ja mida emaettevõtja juhatus regulaarselt hindab.

Kontserni põhitootegruppide alusel on eristatavad 13 ärivaldkonda, mis on summeeritud neljaks segmendiks:


1. elektrienergia;

2. võrguteenused;

3. vedelkütused;

4. muud (ülejäänud tooted - soojus, põlevkivi, elektrivõrgu ehitus, energeetikaseadmed ja -teenused, Televõrgu teenused, 

vanametall, põlevkivituhk, muud tooted ja kaubad, muud teenused, muud äritulud ja -kulud).

Elektrienergia toode hõlmab nii taastuvatest kui ka mittetaastuvatest allikatest toodetud ning edasimüügiks ostetud elektrienergia 

tootmis- ja müügitegevusi kogu kontserni ulatuses.

Võrguteenus hõlmab reguleeritud turul võrguteenuse ning sellega seotud teenuste pakkumist.

Õli toode hõlmab vedelkütuste tootmist ja müüki Eestis ja välismaal ning vedelkütuste tehnoloogia arendamist Eestis ja

välismaal.

Segment "Muud" hõlmab kõiki teisi ettevõtte äritegevusi, mis ei ole kajastatud eelpool mainitud kolme segmendi all.

Äritulud on jagatud toodete vahel otsemeetodil ning arvesse võetakse vaid kontserniväliseid tulusid. Kõik müügitulud ning 

muud äritulud, mis on seotud konkreetse toote müügitegevusega, kajastatakse toote tuludena.

Ärikulud jaotatakse segmentide vahel vastavalt sellele, kui palju kulusid on kontserni vaates ühe või teise toote tootmiseks

tehtud. Arvesse võetakse mitte ainult lõpptoodet tootva ettevõtte kulud, vaid kõikide kontserni ettevõtete kulud kontsernivälises 

vaates, kes on antud toote valmimise protsessis osalenud.

Elektrituruseaduse kohaselt kuuluvad võrguteenuse hinnad kooskõlastamisele Konkurentsiameti poolt. Hindade

kooskõlastamiseks on Konkurentsiamet kehtestanud hindade arvutamise metoodikad, milles on arvestatud

kuludega, mis võimaldavad ettevõttel täita õigusaktidest ja tegevusloa tingimustest tulenevaid kohustusi ning tagavad

põhjendatud tulukuse investeeritud kapitalilt. Konkurentsiamet loeb investeeritud kapitaliks üldjuhul ettevõtte aasta keskmist

põhivarade jääkväärtust, millele on lisatud 5% kontsernivälisest müügitulust. Põhjendatud tulukuse määraks on ettevõtte

kaalutud keskmine kapitali hind (WACC).



                                                                                                            

 

27 Vahearuanne  1. juuli – 30. september 2013 

 

 

3 Ärikasumi sesoonsus 

 

 

2 Segmendiaruandlus, järg

Andmed ärisegmentide perioodi 1. juuli 2013 - 30. september 2013 kohta

miljonites eurodes

Elektri- Võrgu- Vedel- Muud Kokku

energia teenused kütused

Müügitulu kokku 118,7 53,3 29,9 14,4 216,3

Müügitulu kontsernivälistelt klientidelt 118,7 53,3 29,9 14,4 216,3

Ärikasum 10,7 12,8 7,5 11,1 42,1

Andmed ärisegmentide perioodi 1. juuli 2012 - 30. september 2012 kohta

miljonites eurodes

Elektri- Võrgu- Vedel- Muud Kokku

energia teenused kütused

Müügitulu kokku 106,4 49,4 24,6 18,5 198,9

Müügitulu kontsernivälistelt klientidelt 106,4 49,4 24,6 18,5 198,9

Ärikasum 12,2 13,3 12,3 2,1 39,9

Andmed ärisegmentide perioodi 1. jaanuar 2013 - 30. september 2013 kohta

miljonites eurodes

Elektri- Võrgu- Vedel- Muud Kokku

energia teenused kütused

Müügitulu kokku 407,8 179,6 60,2 62,7 710,3

Müügitulu kontsernivälistelt klientidelt 407,8 179,6 60,2 62,7 710,3

Ärikasum 45,8 38,6 13,1 32,2 129,7

Andmed ärisegmentide perioodi 1. jaanuar 2012 - 30. september 2012 kohta

miljonites eurodes

Elektri- Võrgu- Vedel- Muud Kokku

energia teenused kütused

Müügitulu kokku 301,9 164,2 57,4 72,0 595,5

Müügitulu kontsernivälistelt klientidelt 301,9 164,2 57,4 72,0 595,5

Ärikasum 51,4 38,1 23,9 25,3 138,7

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

kontserni äritulusid ja ärikasumit suvekuudel.
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4 Materiaalne põhivara 

 

 

5 Tuletisinstrumendid 

 

 

 

miljonites eurodes

Maa Hooned Rajatised Masinad ja Muud Kokku

seadmed

Materiaalne põhivara seisuga 31. detsember 2012

Soetusmaksumus 42,7 157,1 815,3 1 455,6 5,5 2 476,2

Kogunenud kulum - -95,9 -321,5 -726,7 -4,5 -1 148,6

Jääkmaksumus 42,7 61,2 493,8 728,9 1,0 1 327,6

Lõpetamata ehitus - 0,9 36,9 581,4 - 619,2

Ettemaksed - - - 41,6 - 41,6

Kokku materiaalne põhivara seisuga 31. detsember 2012 42,7 62,1 530,7 1 351,9 1,0 1 988,4

Perioodil 1. jaanuar 2013 - 30. september 2013 toimunud liikumised

Investeeritud põhivara soetusse - 14,4 33,9 235,0 0,3 283,6

Arvestatud kulum - -3,6 -17,7 -62,0 -0,2 -83,5

Müüdud põhivara jääkväärtuses -0,5 -7,8 -0,1 -0,4 - -8,8

Valuuta ümberarvestuse kursivahed -0,1 - - -0,1 - -0,2

Kokku perioodil 1. jaanuar 2012 - 30. september 2013

toimunud liikumised -0,6 3,0 16,1 172,5 0,1 191,1

Materiaalne põhivara seisuga 30. september 2013

Soetusmaksumus 42,1 160,4 842,9 1 615,1 5,5 2 666,0

Kogunenud kulum - -97,1 -337,0 -769,3 -4,4 -1 207,8

Jääkmaksumus 42,1 63,3 505,9 845,8 1,1 1 458,2

Lõpetamata ehitus - 1,8 40,9 636,2 - 678,9

Ettemaksed - - - 42,4 - 42,4

Kokku materiaalne põhivara seisuga 30. september 2013 42,1 65,1 546,8 1 524,4 1,1 2 179,5

miljonites eurodes

Varad Kohustused Varad Kohustused

Elektrienergia ostu ja müügi forward lepingud - rahavoogude

riskimaandamisinstrumendid 5,3 1,8 4,5 -

Elektrienergia ostu ja müügi optsioonilepingud -

kauplemisderivatiivid - - 1,3 -

Kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikute ostu ja müügi

forward- ja optsioonilepingud - kauplemisderivatiivid 9,3 - 7,0 -

Vedelkütuste müügi swap-,  futuur- ja optsioonilepingud - 

rahavoogude riskimaandamisinstrumendid 3,0 0,4 - 10,8

Vedelkütuste müügi optsioonilepingud - 

kauplemisderivatiivid 0,4 - - -

Kokku tuletisinstrumendid 18,0 2,2 12,8 10,8

sealhulgas pikaajaline osa

Elektrienergia ostu ja müügi forward lepingud - rahavoogude

riskimaandamisinstrumendid - 1,1 0,5 -

Kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikute ostu ja müügi

forward- ja optsioonilepingud - kauplemisderivatiivid - - 7,0 -

Vedelkütuste müügi swap-,  futuur- ja optsioonilepingud - 

rahavoogude riskimaandamisinstrumendid 1,5 - - 2,7

Kokku pikaajaline osa 1,5 1,1 7,5 2,7

Kokku lühiajaline osa 16,5 1,1 5,3 8,1

30. september 2013 30. september 2012
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6 Aktsiakapital 

 

 

7 Tava ja lahustatud puhaskasum aktsia kohta 

 

 

8 Võlakohustuste nominaalväärtus ja korrigeeritud soetusmaksumus 

 

 

Seisuga 30. september 2013 oli Eesti Energia ASil registreeritud 621 645 750 aktsiat (30. september 2012: 621 645 750

aktsiat). Aktsia nimiväärtus on 1 euro. 

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.

2013 2012 2013 2012 2013/12 2012/11

Emaettevõtja omaniku osa kasumist (mln eurot) 41,9 38,0 109,7 118,7 68,3 166,6

Kaalutud keskmine aktsiate arv (mln) 621,6 621,6 621,6 554,3 621,6 533,5

Tava puhaskasum aktsia kohta (eurot) 0,07 0,06 0,18 0,21 0,11 0,31

Lahustunud puhaskasum aktsia kohta (eurot) 0,07 0,06 0,18 0,21 0,11 0,31

9 kuud

1. jaanuar - 30. september

3 kuud

1. juuli - 30. september

12 kuud

1. oktoober - 30. september

miljonites eurodes

Nominaal- Korrigeeritud Nominaal- Korrigeeritud

väärtus soetus- väärtus soetus-

maksumus maksumus

Lühiajalised võlakohustused

Pikaajaliste pangalaenude tagasimaksed järgmisel perioodil 1,4 1,4 1,4 1,4

Kokku lühiajalised võlakohustused 1,4 1,4 1,4 1,4

Pikaajalised võlakohustused

Pangalaenud 142,1 142,0 143,5 142,9

Emiteeritud võlakirjad 600,0 589,3 600,0 588,0

Kokku pikaajalised võlakohustused 742,1 731,3 743,5 730,9

Kokku võlakohustused 743,5 732,7 744,9 732,3

2. aprillil 2012 emiteeris kontsern võlakirju nominaalväärtuses 300 mln eurot kupongimääraga 4,25% lunastamistähtajaga 

2018. aastal.

Veebruaris 2013 vähendas kontsern väljavõtmata likviidsuslaenude mahtu 100 mln euro võrra.

Septembris 2013 lõpetas kontsern likviidsuslaenu lepingud Swedbanki, SEBi, Pohjola ja Danske pangaga ning sõlmis

uued likviidsuslaenu lepingud Nordea, SEBi ja Pohjola pangaga.

Seisuga 30. september 2013 oli kontsernil väljavõtmata laenusid 245,0 mln euro eest (30. september 2012: 595,0 mln eurot),

millest 150,0 mln euro väärtuses ujuva intressimääraga likviidsusliine on võimalik kasutusele võtta kuni augustini 2018.

Pikaajaliste laenude osas tegi kontsern 29. augustil 2013 avalduse EIB-le laenu väljavõtmiseks mahus 50 mln eurot,

laenuperioodi fikseeritud intressimääraks kujunes 2,528%. Laenu väljamakse leiab aset novembris 2013, 

põhiosa tagastamine toimub võrdsete igaaastaste osamaksetena perioodil november 2015-2023. 

Otsus ülejäänud 45 mln euro väärtuses EIB pikaajalise laenu väljavõtmiseks tuleb teha hiljemalt 7. detsembril 2013. 

Otsus intressi fikseerimise kohta tehakse laenu  väljavõtmisel.

30. september 2013 30. september 2012
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9 Äritegevusest saadud raha 

 

 

10 Tingimuslikud kohustused 

 

 

miljonites eurodes

Lisa

2013 2012 2013 2012 2012/13 2011/12

Kasum enne tulumaksustamist 41,8 37,6 128,7 135,2 88,3 183,2

Korrigeerimised

Materiaalse põhivara kulum ja väärtuse langus 28,5 30,2 83,5 81,8 175,4 107,8

Immateriaalse põhivara amortisatsioon 1,5 1,1 4,2 2,7 6,1 4,2

Tuludena kajastatud liitumis- ja muud teenustasud -1,4 -1,2 -4,0 -3,5 -5,3 -4,8

Kasum äri müügist - - - -13,6 - -13,4 12

Kasum materiaalse põhivara müügist -0,2 -0,1 -4,4 -0,6 -6,8 -1,0

Põhivara soetamiseks saadud sihtfinantseerimise amortisatsioon - - -0,1 - -0,2 -0,1

Kasum/kahjum kapitaliosaluse meetodil investeeringutelt sidusettevõtjatesse - - - - 0,2 0,9

Muud investeerimise kasumid - - - - -0,1 -

Tasumata/laekumata kasum/kahjum tuletisinstrumentidelt -14,5 2,7 -2,1 1,0 5,0 -9,8

Kursikahjum (kasum) välisvaluutas antud ja võetud laenudelt 0,6 - 0,5 - 0,5 -

Intressikulu võlakohustustelt - 2,5 1,6 4,5 3,3 5,2

Intressi- ja muud finantstulud -0,7 -1,0 -2,2 -2,3 -3,0 -3,0

Korrigeeritud kasum enne maksustamist 55,6 71,9 205,7 205,2 263,4 269,3

Äritegevusega seotud käibevarade netomuutus

Äritegevusega seotud nõuete muutus -9,7 -13,0 15,6 10,2 -6,4 -18,2

Varude muutus 5,5 -0,8 6,4 -18,7 14,8 -20,1

Muu äritegevusega seotud käibevarade netomuutus 21,2 -4,0 -33,5 15,0 -58,9 -6,8

Kokku äritegevusega seotud käibevarade netomuutus 17,0 -17,8 -11,5 6,5 -50,5 -45,1

Äritegevusega seotud kohustuste netomuutus

Eraldiste muutus 21,3 3,5 69,5 -6,6 67,5 -38,2

Võlgnevuse muutus hankijatele 2,9 -2,7 -8,6 -14,2 6,7 -10,1

Muu äritegevusega seotud kohustuste netomuutus -5,6 1,5 -12,5 -10,5 2,6 -2,1

Kokku äritegevusega seotud kohustuste netomuutus 18,6 2,3 48,4 -31,3 76,8 -50,4

Äritegevusest saadud raha 91,2 56,4 242,6 180,4 289,7 173,8

3 kuud 9 kuud 12 kuud

1. juuli - 30. september 1. jaanuar - 30. september 1. oktoober - 30. september

Potentsiaalsed maksurevisjonist tulenevad kohustused

Maksuhaldur ei ole algatanud ega läbi viinud ettevõtte maksurevisjoni ega üksikjuhtumi kontrolli üheski kontserni-

ettevõttes. Maksuhalduril on õigus kontrollida ettevõtte maksuarvestust kuni 6 aasta jooksul maksudeklaratsiooni 

esitamise tähtajast ning vigade tuvastamisel määrata täiendav maksusumma, intressid ja trahv.  

Juhtkonna hinnangul ei esine asjaolusid, mille tulemusena võiks maksuhaldur määrata kontsernile olulise täiendava 

maksusumma.

Tagatised, garantiid ja kohtuvaidlused

Kontserni poolt sõlmitud laenulepingutes on kehtestatud piirmäärad kontserni konsolideeritud finantsnäitajatele. 

Piirmäärasid ei ole ületatud. 

Kontsern on andnud garantii sidusettevõtja ASi Nordic Energy Link pankadega sõlmitud laenulepingutest

tulenevate kohustuste garanteerimiseks 39,9% ulatuses juhul, kui pangad nõuavad  ASilt Nordic Energy

Link lepingutingimuste rikkumisele viidates laenude täielikku tasumist. Seisuga 30. september  2013 oli 

ASil Nordic Energy Link väljavõetud laenusid summas 48,4 mln eurot (30. september 2012: 53,9 mln eurot). 
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11 Tehingud seotud osapooltega 

 

 

12 Tütarettevõtja müük 

 

 

 

miljonites eurodes

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.

2013 2012

Tehingud sidusettevõtjatega

Kaupade ja teenuste ost 19,4 19,6

Tulu kaupade ja teenuste müügist 3,7 2,2

Finantstulud 1,7 0,8

Antud laenud 2,7 4,2

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.

1. jaanuar – 30. september

17. veebruaril 2012 viidi lõpule tehing, millega kontsern võõrandas 100%-lise osaluse Televõrgu ASis. 

Müüdud tütarettevõtja netovara 17. veebruar

miljonites eurodes 2012

Raha ja raha ekvivalendid 0,3

Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 2,0

Varud 0,1

Materiaalne põhivara 10,2

Immateriaalne põhivara 0,1

Võlad hankijatele ja muud võlad -3,9

Kokku müüdud tütarettevõtja netovara 8,8

Müügihind 22,4

Kasum müügist (lisa 9) 13,6

Raha sissetulek osaluse müügist

Laekunud müügist 22,4

Tütarettevõtja raha pangakontodel -0,3

Kokku raha sissetulek osaluse müügist 22,1
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13 Rahavoogude aruande võrdlusandmete korrigeerimine 

 

 

 

14 Bilansipäeva järgsed sündmused 

 

 

 
  

Käesolevas aruandes on tagasiulatuvalt tehtud alljärgnevad ümberklassifitseerimised rahavoogude aruande kirjetes:

2012 2012

muudetud esialgne vahe

Rahavood investeerimisest

Sissemakse aktsiakapitali - 150,0 -150,0

Kokku rahavood investeerimisest -174,6 -24,6 -150,0

Rahavood finantseerimisest

Sissemakse aktsiakapitali 150,0 - 150,0

Kokku rahavood finantseerimisest 149,8 -0,2 150,0

2012 2012

muudetud esialgne vahe

Rahavood investeerimisest

Sissemakse aktsiakapitali - 150,0 -150,0

Kokku rahavood investeerimisest -483,2 -333,2 -150,0

Rahavood finantseerimisest

Sissemakse aktsiakapitali 150,0 - 150,0

Kokku rahavood finantseerimisest 382,0 232,0 150,0

2011/12 2011/12

muudetud esialgne vahe

Rahavood investeerimisest

Sissemakse aktsiakapitali - 150,0 -150,0

Kokku rahavood investeerimisest -477,2 -327,2 -150,0

Rahavood finantseerimisest

Sissemakse aktsiakapitali 150,0 - 150,0

Kokku rahavood finantseerimisest 326,3 176,3 150,0

9 kuud

1. jaanuar - 30. september

12 kuud

1. oktoober - 30. september

1. juuli - 30. september

3 kuud

Vastavalt Vabariigi Valitsuse 17. oktoobri 2013 korraldusele nr 451 vähendati Eesti Energia ASi poolt 2013. aastal makstavate dividendide

summat 38,6 miljoni euro võrra. Uueks dividendide summaks on 34,9 miljonit eurot.
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Kokkuvõte 
 

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. 

 

 

 


