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Juhatuse esimehe pöördumine 

Hea lugeja!  

Aasta kolmandas kvartalis pakkusid tähelepanu väärivaid sündmusi nii 

energiaturud kui ka meie strateegilised projektid. CO2 heitmekvootide hind 

jätkas kasvu ja naftatoodete maailmaturu hinnad tõusid viimase nelja aasta 

jooksul kõige kõrgemale tasemele. Kuivast ja kuumast suvest tingitud 

Põhjamaade hüdroreservuaaride madal veetase ja sellest tingitud 

hinnarekordid näitasid kui olulised on varustuskindluse jaoks juhitavad 

elektritootmisvõimsused.  

Samal ajal jõudsime finišisse uue juhitava elektrijaama – Auvere elektrijaama – 

rajamisega. Viimati lisandus sedavõrd võimas elektrijaam Läänemere 

regionaalsele energiaturule 10 aastat tagasi. Juuli lõpus vastu võetud Auvere 

elektrijaam toodab elektrit nii põlevkivist kui ka taastuvatest allikatest ning 

suudab kodumaiste energiaallikatega katta enam kui veerandi Eesti 

elektrienergia vajadusest. Elektrijaama 300-megavatine võimsus 

kompenseerib osaliselt 2019. aastal töö lõpetavaid vanemaid 

elektritootmisüksuseid, mille sulgemise järel kaob turult ligi 600 megavatti 

tootmisvõimsust. 

Astusime ka samme, et kasvatada taastuvenergia tootmisvõimsusi. Meie 

taastuvenergia ettevõte Enefit Green sõlmis suvel Soome riigile kuuluva 

ettevõttega Metsähallitus kokkuleppe, mis loob tulevikus võimaluse Soomes 

Tolpanvaaras ca 100-megavatise võimsusega tuulepargi arendamiseks.  

Klientidele hea uudisena tõime turule elektripaketi Võrdne, mis on Eesti turul 

ainulaadne, sest klient maksab iga kuu elektri eest sama summa. Paketile 

lisandub ka tasuta elektriseadmete ja elektririkke kindlustus.  

Konkurentsiamet kiitis heaks meie taotluse vähendada uuest aastast Elektrilevi 

klientide võrgutasu keskmiselt 8 protsenti. See on lisa möödunud aastal kahe 

hinnamuutuse tulemusel toimunud 9-protsendilisele hinnalangusele. Võrgutasu 

langetamisel on oluline roll ka meie klientidel, kes on loobunud mittevajalikust 

võimsusest ja võimaldanud seeläbi Elektrilevil tegevuskulusid kokku hoida. 

Eesti Energia kolmanda kvartali müügitulu oli 199,7 miljonit eurot, mis on 26,7% 

rohkem kui 2017. aastal. Kulumieelne ärikasum EBITDA oli 58,4 miljonit eurot, 

kasvades aastaga 8,1%. Puhaskasum vähenes 32,8% ulatudes 10,9 miljoni 

euroni. 

Eelmise aastaga võrreldes kasvasid meie kõikide põhitoodete müügikogused. 

Elektri ja vedelkütuste kõrgemad müügitulud tulenesid lisaks suurematele 

müügikogustele ka kasvanud turuhindadest. Võrguteenuse müügitulude 

languse tõi kaasa tariifide langetamisest tulenev madalam müügihind. Muude 

toodete müügitulu kasvas peamiselt kaevandustoodete suuremate tulude tõttu. 

Soojus- ja gaasienergia müügitulud eelmise aastaga võrreldes aga kahanesid. 

Meie elektritoodang oli kolmandas kvartalis 2182 gigavatt-tundi, mis ületas 

Eesti tarbimist 377 gigavatt-tunni võrra. Kokku toodeti Eestis 2538 gigavatt-

tundi elektrit, mis oli 733 gigavatt-tundi enam kui tarbimine. Eesti 

kogutoodangust moodustas Eesti Energia elektritoodang 86%. 

Elektrienergiat tootsime 3,8% rohkem kui aasta tagasi. Seda soosis eelmise 

aasta kolmanda kvartaliga võrreldes kõrgem turuhind. Taastuvenergiat 

tootsime 77,3 gigavatt-tundi, sellest Enefit Greenis  64,4 gigavatt-tundi. 

Möödunud aastaga võrreldes kasvas Enefit Greeni tootmismaht 12% võrra. 

Suurima osa taastuvenergia toodangust andsid tuulepargid, mis tootsid tänu 

soodsatele tuuleoludele 47,7 gigavatt-tundi elektrit ehk 18% enam kui aasta 

varem.  
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Võrguteenuse müügitulu langes eelmise aastaga võrreldes 0,8% võrra, 

müügimaht kasvas aga 1,3%. Riketest tingitud elektrikatkestuste keskmine 

kestus oli tulenevalt tuulisematest ilmastikuoludest 12,4 minutit pikem kui aasta 

tagasi ehk 52,6 minutit. Elektrikatkestusi aitab vähendada paljasjuhtmete 

asendamine ilmastikukindlate kaablitega. Kolmanda kvartali lõpus oli 

ilmastikukindla võrgu osakaal meie madalpingevõrgus 87% ja keskpingevõrgus 

38%. 

Vedelkütuseid tootsime võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 45,6% 

rohkem, kokku 103,6 tuhat tonni. Tootmismaht kasvas tänu õlitehaste paremale 

töökindlusele ja Enefit280 lühemale hooldusremondile.  

Vedelkütuseid müüsime 79,5 tuhat tonni ja müügitulu teenisime 20,7 miljonit 

eurot. Vedelkütuste müügitulu suurenes eelmise aasta sama perioodiga 

võrreldes 35,5%. Müügimaht kasvas võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 

9,3%, millele aitasid kaasa nii kõrgemad turuhinnad kui ka bensiini suurem 

müügikogus. 

Kolmandas kvartalis investeerisime kokku 65 miljonit eurot, millest kolmandiku 

moodustas Auvere elektrijaama viimane makse. Strateegilises tegevusplaanis 

kinnitatud projektidesse investeerisime kokku 3 miljonit eurot. Sellest 2 miljonit 

investeerisime võimalusse arendada Tolpanvaara tuuleparki Soomes,  

0,3 miljon eurot elektrijaamast otse Narva karjääri viiva elektriliini rajamisse 

ning 0,2 miljonit Enefit Tehnoloogiaparkidesse. 

Tänased investeeringud on baasiks meie konkurentsivõimele tulevikus – 

puhtam ja säästlikum energiatootmine muutub järjest tähtsamaks nii tarbijatele 

kui tootjatele. 

Hando Sutter  

Eesti Energia juhatuse esimees 
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Lühidalt Eesti Energiast 

Oleme Läänemere elektri- ja gaasiturul ning rahvusvahelisel kütuseturul 

tegutsev ettevõte, mis kuulub Eesti riigile.  

Meie tootmisportfell on Läänemere mitmekülgseim: toodame energiat nii 

põlevkivist, jäätmepuidust, biomassist, rehvihakkest, olmejäätmetest, tuulest, 

päikesest kui ka veest. Põlevkivist toodame vedelkütuseid – põlevkiviõli ja 

põlevkivibensiini – ning elektrit ja soojust.  

Arendame pidevalt kontserni tooteid ja teenuseid ning töötame välja uusi 

lahendusi, et muuta tootmisprotsesse efektiivsemaks. 

Müüme elektrit Baltimaade ja Poola jaeturul ning Nord Pooli hulgiturul; 

maagaasi Eesti, Läti, Leedu ja Poola jaeturul ning vedelkütuseid 

rahvusvahelisel hulgiturul. 2018. aastal alustasime elektrimüüki ka Soomes ja 

Rootsis. Pakume nutikaid energialahendusi ja energiaga seotud teenuseid nii 

koduklientidele kui ka ettevõtetele. 

Meie kontserni tütarettevõte Elektrilevi on suurim võrguteenuse pakkuja Eestis.  

Eesti Energia kontserni tegevusvaldkonnad on suurenergeetika, 

taastuvenergia, võrguteenused, klienditeenused ja kontserni strateegilised 

arendused. 

Anname tööd ligikaudu 5800 inimesele. 

Eesti Energia kontserni struktuur seisuga 30.09.2018
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Kontserni tegevus- ja finantsnäitajad 

    
III kv 
2018 

III kv 
2017 

Muutus 
9 kuud 
2018 

9 kuud 
2017 

Muutus 

Elektrienergia müük*, sh GWh 2 180 2 056 +6,0% 6 919 7 074 -2,2% 

hulgimüük* GWh 740 688 +7,6% 2 080 2 573 -19,2% 

jaemüük GWh 1 440 1 368 +5,2% 4 839 4 502 +7,5% 

Võrguteenuse müügimaht GWh 1 460 1 442 +1,3% 5 062 4 889 +3,5% 

Vedelkütuste müük tuh t 80 73 +9,3% 264 254 +4,1% 

Soojusenergia müük GWh 50 63 -20,3% 681 675 +0,9% 

Töötajate keskmine arv in. 5 749 5 788 -0,7% 5 774 5 803 -0,5% 

                

Müügitulud mln € 199,7 157,6 +26,7% 614,2 550,4 +11,6% 

Kulumieelne ärikasum (EBITDA) mln € 58,4 54,1 +8,1% 188,2 204,5 -7,9% 

Ärikasum mln € 17,3 20,4 -15,5% 78,5 102,8 -23,6% 

Puhaskasum mln € 10,9 16,2 -32,8% 66,1 77,7 -14,8% 

                

Investeeringud mln € 65,3 35,2 +85,4% 148,2 92,5 +60,3% 

Äritegevuse rahavood mln € 53,0 38,9 +36,2% 137,4 236,0 -41,8% 

FFO mln € 49,5 40,2 +23,1% 159,1 172,4 -7,7% 

Põhivara mln € 2 587,6 2 534,0 +2,1%       

Omakapital mln € 1 784,4 1 755,2 +1,7%       

Netovõlg mln € 558,5 576,8 -3,2%       

                

Netovõlg / EBITDA** korda 2,3 1,6 +42,4%       

FFO* / netovõlg korda 0,38 0,54 -28,5%       

FFO** / intressikulud võlakohustustelt** korda 6,2 9,0 -30,4%       

EBITDA** / intressikulud võlakohustustelt** korda 7,2 10,6 -31,7%       

Finantsvõimendus % 23,8 24,7 -0,9pp       

Investeeritud kapitali tootlus (ROIC)** % 4,5 9,7 -5,2pp       

EBITDA marginaal % 29,3 34,3 -5,1pp 30,6 37,1 -6,5pp 

Ärikasumi marginaal % 8,6 13,0 -4,3pp 12,8 18,7 -5,9pp 

Suhtarvud ja terminid on selgitatud aruande sõnaseletuste osas lk 51     
 

* seoses müügimahu raporteerimispõhimõtte muudatusega on alates 2015. aastast müügimahus arvestatud Auvere elektrijaama kogu müügikogus (kontserni müügituludes ei kajastu Auvere 
elektrijaama elektri tootmise muutuvkulu ja elektri müügitulu selles ulatuses, mille osas on neid ehitusmaksumuses kapitaliseeritud) 

** jooksva 12 kuu tulemus 
       



 

 

Tegevuskeskkond

Eesti Energia tegevust ja tulemusi mõjutavad globaalsed ning regionaalsed 

tegurid, sh nafta, elektri ja heitmekvootide hinnad, konkurents klienditeenuste 

turul, euro vahetuskurss ning regulatsioonid. 

2018. aasta III kvartalis toimusid turgudel järgmised meie jaoks olulised 

sündmused: 

• CO2 heitmekvootide hinnad jätkasid kasvamist, mis tõstis meie 

energiatootmise kulusid 

• Kuumast ja kuivast suvest tingitud madal Põhjamaade hüdroreservuaaride 

veetase kasvatas elektrihindu 

• Naftatoodete maailmaturu hinnad tõusid kõrgeimale tasemele alates 2014. 

aastast, mis parandas meie vedelkütuste müügimarginaale 

Maailmamajanduse kasvuks prognoositakse 2018. aastal 3,8% ning 2019. 

aastal 3,6%. Euroala majandusele oodatakse 2018. aastal 2,0% ning 2019. 

aastal 1,9% kasvu. 

Põhjamaade ja Baltikumi elektriturg 

Eesti on osaline elektribörsil Nord Pool, kus kauplevad elektri tootjad, kes 

müüvad oma toodetud elektrit, ja elektri müüjad, kes ostavad börsilt elektrit oma 

klientidele edasi müümiseks.  

Eesti ja naaberriikide elektriturud on ülekandekaablitega tihedalt ühendatud. 

Seetõttu mõjutavad Eesti elektritootmist ja -hindu näiteks nii veetase Norra 

hüdroelektrijaamades kui ka Taani tuuleolud. 

2018. aasta III kvartalis oli Põhjamaade ja Baltikumi elektritoodangu maht  

85,0 TWh ning tarbimismaht 87,4 TWh. Rootsi, Norra ja Eesti tootsid rohkem 

elektrienergiat, kui ise tarbisid. Samal ajal Soome, Taani, Poola, Läti ja Leedu 
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ei suutnud oma elektrivajadust riigisisese toodanguga katta ning pidid elektrit 

importima. 

Eesti elektritoodang oli 2018. aasta III kvartalis 2,5 TWh, mis on 0,7 TWh 

suurem kui tarbimine. Eesti Energia panus kogu Eesti elektritoodangusse oli 

2018. aasta III kvartalis 86% ehk 2,2 TWh, mis ületas Eesti tarbimist 0,4 TWh 

võrra. 

Põhjamaade hüdroreservuaaride veetase kujundas elektrihindu 

Põhjamaade hüdroreservuaaride veetase avaldab suurt mõju Baltikumi 

elektrihindadele, kuna ülekandekaablite kaudu jõuab Baltimaadesse Norra, 

Rootsi ja Soome hüdroenergia toodang, mis on teistel viisidel toodetud elektrist 

odavam.  

 

Kuumadest ja kuivadest ilmadest tingituna oli Põhjamaade hüdroreservuaaride 

tase juuli lõpus ca 61% maksimaalsest tasemest. Eelneval neljal aastal oli 

hüdroreservuaaride tase samal ajal ligi 75%. Hüdroreservuaaride tase jäi 

allapoole ka viimase ligi 30 aasta mediaantasemest.  

Augusti lõpus oli hüdroreservuaaride täituvus ca 65% tasemel maksimaalsest. 

Eelneval neljal aastal oli reservuaaride täituvus samal ajal ligi 80%.  

Septembris hakkas Põhjamaade  hüdroreservuuaride tase taastuma, jõudes 

69% tasemeni. 2018. aasta III kvartali keskmine hüdroressursside tase oli 

64,9% reservuaaride maksimumtasemest. Võrreldes 2017. aasta III kvartaliga 

oli see 13,1 protsendipunkti madalam. 

Eesti hinnapiirkonna keskmine elektrihind 2018. aasta III kvartalis oli  

53,5 €/MWh ehk 17,5 €/MWh kõrgem kui 2017. aasta III kvartalis.  

Juulis mõjutas elektrihindu kuu teises pooles saabunud kuumalaine. Õhu 

jahutamise vajadus suurendas elektri tarbimist. Nõudluse suurenemine tõstis 

omakorda elektri hinda. Võrreldes juuniga tõusis Eesti hinnapiirkonnas elektri 

hind 13,1% ja keskmiseks hinnaks kujunes 54,1 €/MWh. 

Augustis kasvas elektrihind vähem ehk Eesti hinnapiirkonnas +2,4%  

(55,4 €/MWh). Augusti teises pooles kergitas Põhjamaades elektri hinda Rootsi 

tuumaelektrijaamade hoolduste laine, mis lõppes septembri keskpaigas. 

Hoolduste tippajal ehk augusti viimasel nädalavahetusel oli  turult väljas üle 

5000 MW tootmisvõimsusi. Elektri hinda aitas stabiliseerida augustis jõudsalt 

taastuv Põhjamaade hüdrobilanss, mis kuu lõpu poole hakkas aga taas 

alanema. 

2018. aasta III kvartalis oli keskmine elektrihind Läti hinnapiirkonnas  

57,5 €/MWh ehk 20,4 €/MWh kõrgem kui 2017. aasta III kvartalis. Leedu 

hinnapiirkonna keskmine elektrihind oli 2018. aasta III kvartalis 57,5 €/MWh. 
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Võrreldes 2017. aasta III kvartali keskmise elektrihinnaga oli hind 20,4 €/MWh 

kõrgem.  

Lisaks Põhjamaade üldisele kõrgemale elektri hinnatasemele mõjutas Läti ja 

Leedu hindade kasvu ühe mõjurina ka NordBalti ülekandeliini hooldus Rootsi ja 

Leedu vahel, mis algas 16. augustil ning kestab kuni 28. oktoobrini.  

Teiseks suurenenud hinnaerinevuse mõjutajaks Eesti ning Läti vahel oli 

Venemaa odava elektri suurenenud sissevool Balti riikidesse. Venemaa elektri 

import Leedu süsteemioperaatori poolt piirab Eesti ja Soome elektri 

konkurentsivõimalusi Läti ja Leedu elektriturul. Arvestada tuleb ka asjaoluga, et 

Venemaa elektritootjatel on ebaaus konkurentiseelis Euroopa Liidu tootjate 

ees, kuna nad ei pea elektri tootmiseks ostma CO2 heitmekvoote.  

Nord Pooli Eesti piirkonna hind mõjutab ka Eesti Energia põlevkivi ja CO2 kulu 

vaba marginaali (ingl Clean Dark Spread, CDS) kujunemist. Clean Dark Spread 

peegeldab elektritootja arvestuslikku kasumimarginaali, mis jääb alles pärast 

keskmisest elektri turuhinnast kütuse- ja CO2 heitmekulude mahaarvamist.  

Eesti Energia Clean Dark Spread oli 2018. aasta III kvartalis 15,0 €/MWh  

(+4,8 €/MWh, +47,4% võrreldes 2017. aasta III kvartaliga). Elektri hinna kasv 

(+17,5 €/MWh) tasakaalustas CO2 koponendi mõju (-14,1 €/MWh). Põlevkivi 

kulu hinnakomponendi muutuse mõju oli +1,4 €/MWh. 

 

Vedelkütuste hindu mõjutas sanktsioonide kehtestamine Iraanile 

Meie toodetavale põlevkiviõlile kõige lähedasem õliturul laialdaselt kaubeldav 

toode on 1% väävlisisaldusega kütteõli. Kütteõli hind sõltub peamiselt Brenti 

toornafta hinnast. Eesti Energia jaoks on toornafta ja kütteõli hinnatõus 

positiivse mõjuga, sest see kergitab meie põlevkiviõli hinda ja kasvatab 

müügitulu. 

2018. aasta juulis oli Brenti toornafta kuu keskmine hind 75,0 USD barreli eest, 

mis oli 1,0 USD ehk 1% madalam kui juunis. Hinda mõjutasid teravnenud 

poliitilised suhted Ameerika Ühendriikide ja Iraani vahel ning Liibüa väited 

suurendada toornafta pakkumist turul. 

Augustis kujunes ühe barreli hinnaks 73,9 USD. Kuises võrdluses langes hind 

1,1 USD võrra. Hoolimata kuu keskmise hinna alanemisest paistis naftaturul 

silma pigem tõusev trend. Selle peamisteks mõjutajateks olid Ameerika 

Ühendriikides töös olevate nafta puurtornide vähendamine, Ameerika 

Ühendriikide poolt kehtestatud sanktsioonid Iraani vastu ning kahanev 

naftatoodangu maht Venezuelas.  

Vedelkütuste hinnad  

Keskmine hind 
III kv 
2018 

III kv 
2017 

Muutus 

Brenti toornafta USD/bbl 75,8 52,2 +45,3% 

Kütteõli 1% €/t 365,7 252,3 +44,9% 

Euro vahetuskurss EUR/ USD 1,1632 1,1760 -1,1% 

Brenti toornafta keskmine hind septembris oli 79,1 USD barreli eest. Võrreldes 

eelmise kuuga kasvas hind 7% ehk 5,3 USD. Peamiseks hinnatõusu põhjuseks 

olid vähenenud toornafta varud Ameerika Ühendriikides.  

5 5 9 15 10 8 10 8 14 8 15

32 31 32 37 33 31 36 33 42 42
54
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Allikas: Thomson Reuters, Eesti Energia

Eesti Energia Clean Dark Spread (CDS) NP Eesti elektrihinnas, €/MWh
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Brenti toornafta keskmine hind oli 2018. aasta III kvartalis 75,8 USD/bbl ehk 

45,3% kõrgem kui 2017. aasta samal perioodil (+23,6 USD/bbl). Viimati ületas 

Brenti toornafta keskmine hind 75 USD taseme 2014. aasta IV kvartalis, mil 

keskmiseks hinnaks oli 77,1 USD/bbl. 

Brenti toornafta  

 

Kütteõli nõudlus Euroopas 2018. aasta III kvartalis kasvas (võrreldes 2017. 

aasta III kvartaliga). Nõudluse kasv oli tingitud üleeuroopalisest kuumalainest, 

mille tagajärjel suurenes vajadus õhu jahutamiseks tootmis- ja 

tööstushoonetes. Hinda kergitasid ka suvised rafineerimistehaste hooldused, 

mis vähendasid kütteõli pakkumist. 

1% väävlisisaldusega kütteõli keskmine hind oli 2018. aasta III kvartalis  

365,7 €/t ehk 44,9% (113,3 €/t) kõrgem kui 2017. aastal samal ajal. Kütteõli 

hind oli kõrgeim juulis (371,4 €/t) ja madalaim augustis (358,6 €/t).  

 

Heitmekvootide hinnad kerkisid viimase 9 aasta kõrgeimale tasemele 

Mida kõrgem on heitmekvootide hind, seda kallim on Eesti Energial põlevkivist 

energiat toota. See omakorda avaldab negatiivset mõju meie 

majandustulemustele. 

Heitmekvootide turuhind on 2018. aastal teinud läbi märkimisväärse tõusu 

kasvades tasemelt 7,8 €/t aasta alguses tasemeni 21,2 €/t septembri lõpus.  

Juuli keskmiseks hinnaks kujunes 16,4 €/t. Augustis keskmine CO2 kvoodi hind 

tõusis 15,5% tasemeni 18,9 €/t. Hinnatõus oli tingitud kvootide oksjonikoguse 

vähendamisest. 

Septembris jätkas heitmekvootide hind kasvamist: kuu keskmine hind kasvas 

eelmise kuuga võrreldes 13,4% ehk tasemeni 21,5 €/t. 10. septembri hind oli 

25,23 €/t, mis oli viimase 9 aasta kõrgeim. 

2018. aasta detsembris arveldatavate CO2 heitmekvootide keskmine hind oli 

2018. aasta III kvartalis 18,9 €/t. 2017. aasta III kvartaliga võrreldes oli see hind 

216,6% (+12,9 €/t) kõrgem. 
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CO2 heitmekvootide hinnad on olnud tõusuteel alates 2017. aasta novembrist, 

kui Euroopa Liidu heitmekaubanduse turul otsustati kaubeldavate kvootide arvu 

vähendada, et saavutada kvoodituru reformimise abil taastuvenergeetika 

eesmärke. Euroopa Komisjon kiitis reformi heaks 2018. aasta veebruaris.  

CO2 heitmekvootide tulevikutehingute hinnad 

Keskmine hind (€/t) 
III kv 
2018 

III kv 
2017 

Muutus 

CO2 2018 detsember 18,9 6,0 +216,6% 

CO2 2019 detsember 19,1 6,0 +217,2% 
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Allikas: Thomson Reuters
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Majandustulemused 

Müügitulu ja EBITDA 

Eesti Energia 2018. aasta III kvartali müügitulu ulatus 199,7 mln euroni. 

Müügitulu kasvas 2017. aasta III kvartaliga võrreldes 26,7% (+42,1 mln eurot).  

 

Kulumieelne ärikasum EBITDA oli 58,4 mln eurot, kasvades aastaga 8,1% 

(+4,4 mln eurot). Puhaskasum vähenes 32,8% ulatudes 10,9 mln euroni  

(-5,3 mln eurot).  

Kõikide kontserni põhitoodete müügikogused kasvasid. Elektri ja vedelkütuste 

kõrgemad müügitulud tulenesid lisaks suurematele müügikogustele ka  

kasvanud turuhindadest. Võrguteenuse müügitulude languse tingis tariifide 

langetamisest tulenev madalam müügihind. Muude toodete müügitulu kasvas 

peamiselt kaevandustoodete suuremate tulude tõttu. Soojus- ja gaasienergia 

müügitulud eelmise aastaga võrreldes kahanesid. 

Elektri EBITDA kasvas tulenevalt kõrgemast marginaalist ning suuremast 

müügikogusest. Võrguteenuse EBITDA langus oli seotud madalama 

marginaaliga ning kõrgemate püsikuludega. Vedelkütuste EBITDA kasvas 

kõrgemate müügihindade toel. 

Muude toodete segmendi EBITDA aasta võrdluses langes. Suurimat mõju 

avaldas sellele Auvere elektrijaama üleandmise hilinemisega seotud 

leppetrahvide tulude vähenemine. 

  



 

 

 

Elektrienergia 

Elekter on läbi aastate olnud Eesti Energia üks peamine müügitulu ja kasumi 

allikas. Ka 2018. aasta III kvartalis teenisime suurima osa oma müügitulust 

elektri müügist.  

Elektrienergia müügitulu  

Võrreldes 2017. aasta III kvartaliga elektri müügihind ja müügikogus tõusid. 

Elektrienergia müügitulu 2018. aasta III kvartalis kasvas 45,8% ehk 116,2 mln 

euroni (+36,5 mln eurot).  

Keskmine elektri müügihind  

Keskmine elektri müügihind oli 51,0 €/MWh ehk 29,3% kõrgem kui 2017. aasta 

III kvartalis (+11,6 €/MWh). Keskmine müügihind sisaldab muu hulgas 

tuletistehingute mõju. 2018. aasta III kvartalis oli tuletistehingute mõju 

keskmisele müügihinnale -1,1 €/MWh. Võrreldes eelmise aasta sama 

perioodiga oli keskmine müügihind tuletistehinguteta 31,9% kõrgem. 

Tuletistehingute tulu kahanes aastatagusega võrreldes 2,3 mln euro võrra ning 

oli kokku -2,3 mln eurot. 
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Elektri müügimaht ja Eesti Energia turuosa 

2018. aasta III kvartalis müüsime 2180 GWh elektrit, mida on 261 GWh ehk 

13,6% rohkem kui 2017. aasta samal perioodil.  

Hulgimüük kasvas 2017. aasta III kvartaliga võrreldes 189 GWh  

(+34,4%) tasemeni 740 GWh. Jaemüük kasvas eelmise aasta sama perioodiga 

võrreldes 72 GWh (+5,2%), jõudes tasemeni 1440 GWh. Jaemüük jagunes 

turgude vahel: Eesti 937 GWh (-21 GWh), Läti 258 GWh (+15 GWh), Leedu 

187 GWh (+19 GWh) ning Poola 58 GWh (+58 GWh). 

Alates 2018. aasta kevadest müüb Eesti Energia elektrit Soomes 

koduklientidele ning Rootsis nii kodu- kui ka äriklientidele. Nii Soomes kui 

Rootsis on elektrimüük alles algusjärgus. Eesti Energia tegutseb väljaspool 

Eestit Enefiti kaubamärgi all. Müügilepingute täitmiseks ostetakse nendes 

riikides elektrit börsilt.  

Meie klientide tarbitud elektrienergia mahtude järgi oli Eesti Energia turuosa 

2018. aasta III kvartalis Eestis 59%, kasvades aastataguse ajaga 1 protsendi-

punkti võrra. Elektri üldteenust kasutati 2018. aasta III kvartali lõpu seisuga 20% 

tarbimiskohtadest.  

Eesti Energia turuosa Lätis ja Leedus oli 2018. aasta III kvartalis vastavalt 

14,7% ja 7,2%.  Balti riikides kokku oli Eesti Energia turuosa elektri jaeturul 25% 

ehk samal tasemel kui aasta tagasi. 

Elektri tootmismaht 

2018. aasta III kvartalis tootsime 2182 GWh elektrienergiat ehk 3,8% rohkem 

kui 2017. aasta III kvartalis (+80 GWh). Tootmismahtude suurenemine oli 

tingitud eelmise aasta III kvartaliga võrreldes kõrgemast turuhinnast. Samal ajal 

oli tootmismahtude mõõdukas kasv mõjutatud kolme tootmisüksuse 

hooajalisest konserveerimisest ning aastatagusega võrreldes oluliselt 

kõrgemast CO2 heitmekvoodi hinnast, mis kergitas elektri tootmiskulu. Eesti 

elektrijaama 1., 2. ja 12. tootmisplokk on olnud konserveeritud, kuna nende 

lubatud tööaeg on piiratud ning hoiame seda täiendavat ressurssi tootmiseks 

kõrge turuhinnaga perioodidel. 

III kvartalis tootsime 77,3 GWh taastuvenergiat (+8,2%, +5,9 GWh), sh. Enefit 

Greenis 64,4 GWh (+12%, +6,9 GWh). Suurima osa taastuvenergia toodangust 

andsid tuulepargid, mis tootsid 47,7 GWh elektrit (+18%, 7,3 GWh). Toodangu 

kasvu  peamiseks põhjuseks on eelmise aastaga võrreldes soodsamad 

tuuleolud.  

Taastuvenergia ja tõhusa koostootmise toetust saime III kvartalis 3,3 mln eurot  

(+0,4 mln eurot). 

Elektri peamised tootenäitajad 
 

III kv 2018 III kv 2017 

Põhivarade tootlus* % 4,9 13,1 

Elektri EBITDA €/MWh 13,9 9,4 

* Välja arvatud tootmisvarade allahindlused 2013. aasta detsembris ja 2015. aasta detsembris 

Elektrienergia EBITDA 

Elektri EBITDA oli III kvartalis 30,4 mln eurot (+69,1%, +12,4 mln eurot). 

Kõrgema marginaali mõju EBITDA-le oli +12,2 mln eurot (+5,6 €/MWh). 

Keskmine elektri müügitulu megavatt-tunni kohta (ilma tuletistehinguteta) 

kasvas 12,8 euro võrra (mõju +27,9 mln eurot). Keskmine elektri müügihind 

kasvas sealjuures 12,6 €/MWh ning jäätmete vastuvõtu tulud kasvasid  

0,2 €/MWh. Keskmise muutuvkulu kasv avaldas EBITDA-le mõju -15,8 mln 

eurot. Muutuvkulud kasvasid peamiselt kõrgemate CO2 kulude (mõju -9,4 mln 

eurot) ning elektrienergia ostukulude tõttu. 
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Elektri müügimahu suurenemise mõju EBITDA-le oli +6,1 mln eurot ja 

tuletistehingute kasumi vähenemise mõju -2,3 mln eurot.  

Püsikulude muutuse mõju EBITDA-le oli -3,8 mln eurot, sh suuremate 

tööjõukulude mõju -1,8 mln eurot. 

Muud mõjud summas +0,3 mln eurot tulenesid peamiselt keskkonnakaitseliste 

eraldiste moodustamisest, varude allahindlusest eelmisel aastal ning 

tuletisinstrumentide väärtuse muutusest.
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Võrguteenus

Võrguteenus on teine Eesti Energia oluline müügitulu ja kasumi allikas.  

Võrguteenuse müügitulu, müügimaht ja hind 

2018. aasta III kvartalis vähenes võrguteenuse müügitulu 0,8% võrra, 

müügimaht kasvas 1,3%. Võrguteenuse müügituluks kujunes 52,1 mln eurot  

(-0,4 mln eurot) ja müügimahuks 1460 GWh (+18,1 GWh). 

Keskmine võrguteenuse hind oli III kvartalis 35,7 €/MWh, kahanedes eelmise 

aasta sama ajaga võrreldes 0,8 €/MWh. Müügitulu ja keskmise võrguteenuse 

hinna langus tulenes peamiselt võrguteenuse tariifi alanemisest. 

Võrgukaod 

Võrgukaod olid 2018. aasta III kvartalis 67,5 GWh ehk 4,33% võrku sisenenud 

elektrist (2017. aasta III kvartalis 65,4 GWh ehk 4,21%). Kaoenergia maht 

kasvas aastaga 3%. 
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Elektrikatkestused 

Riketest tingitud elektrikatkestuste keskmine kestus oli 2018. aasta III kvartalis 

52,6 minutit (40,2 minutit 2017. aasta III kvartalis). Plaaniliste katkestuste 

keskmine kestus oli 20,1 minutit (19,3 minutit 2017. aasta III kvartalis). 

Plaaniliste katkestuste kestvus sõltub võrgu korraliste hoolduste ja 

uuendamiste mahust. 

Võrguteenuse peamised tootenäitajad 

 III kv 

2018 

III kv 

2017 

Põhivarade tootlus % 5,7 7,2 

Võrgukaod GWh 67,5 65,4 

SAIFI indeks 0,63 0,63 

SAIDI (plaaniväline) indeks 52,6 40,2 

SAIDI (plaaniline) indeks 20,1 19,3 

Korrigeeritud RAB mln € 781 767 

SAIDI kasv tulenes septembrikuu tuulistest ilmastikuoludest, mille tagajärjel oli 

plaaniväliseid katkestusi rohkem kui eelmisel aastal samal perioodil. 

Elektrikatkestusi aitab vähendada paljasjuhtmete asendamine ilmastikukindlate 

kaablitega. 2018. aasta III kvartali lõpus oli ilmastikukindla võrgu osakaal 

madalpingevõrgus 87% ja keskpingevõrgus 38%. 

Võrguteenuse EBITDA  

Võrguteenuse EBITDA oli 2018. aasta III kvartalis 24,6 mln eurot (-9,7%,  

-2,6 mln eurot). 

Võrguteenuse EBITDA langus tulenes peamiselt marginaali vähenemisest 

(mõju kokku -2,3 mln eurot), mis omakorda oli seotud keskmise müügihinna 

langusega ning kaoenergia kulude kasvuga. 

Võrguteenuse müügimaht kasvas 1,3%, mõju EBITDA-le oli +0,5 mln eurot. 

Eelmise aasta sama perioodiga võrreldes võrguteenuse püsikulud 2018. aasta 

III kvartalis kasvasid, tulenevalt halvematest ilmastikuoludest tingitud 

plaaniväliste hooldus- ja remonditööde kulude kasvust. 

 

  



   
 

 

 

Vedelkütused

Vedelkütuste tootmine on tugeva potentsiaaliga tegevusvaldkond, mis on 

oluliselt mõjutatud turuhindade kõikumisest. 

Võrreldes 2017. aasta III kvartaliga kasvasid turuhinnad 2018. aasta III kvartalis 

43,1%. 

Vedelkütuste müügitulu ja müügimaht  

2018. aasta III kvartalis müüsime 79,5 tuhat tonni vedelkütuseid ja teenisime 

müügitulu 20,7 mln eurot. Vedelkütuste müügitulu suurenes eelmise aasta 

sama perioodiga võrreldes 35,5% (+5,4 mln eurot). Müügimaht kasvas 

võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 9,3% (+6,8 tuhat tonni). Vedelkütuste 

müügimahtu ja müügitulu kasvatasid aastatagusega võrreldes kõrgemad 

turuhinnad ning bensiini suurem müügikogus. 

Vedelkütuste hind 

Vedelkütuste keskmine müügihind (koos tuletistehingutega) 2018. aasta III 

kvartalis eelmise aasta III kvartaliga võrreldes kasvas 23,9% tasemele  

260,3 €/t (+50,2 €/t), peamiselt tulenevalt kõrgematest turuhindadest ja 

paremast hinnavahest. 
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Tuletistehingutest teenisime 2018. aasta III kvartalis kahjumit 101,8 €/t. 2017. 

aasta III kvartalis teenisime tuletistehingutest kahjumit 33,0 €/t. Tuletistehingute 

mõju arvestamata oli vedelkütuste keskmine müügihind 2018. aasta III kvartalis 

362,1 €/t (võrreldes eelmise aasta sama perioodiga +49,0%, +119,0 €/t). 

Võrdlustoote, raske kütteõli, maailmaturuhind kasvas aastataguse perioodiga 

võrreldes 43,1%. 

Vedelkütuste tootmismaht 

2018. aasta III kvartalis tootsime 103,6 tuhat tonni vedelkütuseid. Võrreldes 

eelmise aasta sama perioodiga kasvas tootmismaht 45,6% (+32,4 tuhat tonni). 

Tootmismahu kasv tulenes aastatagusega võrreldes paremast tehaste 

töökindlusest ja Enefit 280 lühemast remondiperioodist. 

Vedelkütuste peamised tootenäitajad 

 III kv 

2018 

III kv 

2017 

Põhivarade tootlus* % 4,8 1,9 

Vedelkütuste EBITDA €/tonn 91,6 39,3 

* Välja arvatud tootmisvarade allahindlused 2013. aasta detsembris ja 2015. aasta detsembris 

 

Vedelkütuste EBITDA  

Vedelkütuste EBITDA oli 2018. aasta III kvartalis 7,3 mln eurot (+155,1%, 

 +4,4 mln eurot).  

 

Vedelkütuste müügimahu suurenemise mõju EBITDA-le oli +0,9  mln eurot. 

Marginaali suurenemise mõju oli +9,6 mln eurot (+120,2 €/t), mis tulenes 

keskmise müügihinna kasvust (+119,0 €/t). 

Püsikulude muutuse mõju oli +0,8 mln eurot, sealhulgas suurematest 

remondikuludest -0,6 mln eurot ning suurematest tööjõukuludest -1,3 mln eurot. 

Laovarude muutuse püsikulude komponendi mõju EBITDA-le oli +2,5 mln 

eurot. 

Tuletistehingute suurema kahjumi mõju EBITDA-le oli -5,7 mln eurot. 

Muude tegurite mõju vedelkütuste EBITDA-le oli -1,2 mln eurot ja oli tingitud 

peamiselt tuletisinstrumentide väärtuse muutusest. 
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Muud tooted ja teenused

Soojuse, maagaasi ja tööstusseadmete müük täiendab Eesti Energia toodete 

portfelli ja annab lisatulu.  

Eesti Energia müüb maagaasi Eestis, Lätis, Leedus ja Poolas. Eestis müüme 

gaasi nii kodu- kui äriklientidele, teistes riikides keskendume vaid äriklientidele. 

Gaasi jaemüük Eestis oli 2018. aasta III kvartalis 34,5 GWh. Meie klientide 

tarbitud gaasienergia mahtude järgi oli Eesti Energia turuosa samal perioodil 

14%. 

Gaasi jaemüük Lätis oli 2018. aasta III kvartalis 26,2 GWh, Leedus 7,7 GWh 

ning Poolas 5,6 GWh.  

Tarbitud gaasienergia mahtude järgi oli meie turuosa Lätis samal perioodil 1,1% 

ja Leedus 0,3%. 

Muude toodete ja teenuste müügitulu 

2018. aasta III kvartalis teenisime muude teenuste ja toodete müügist tulusid 

10,7 mln eurot. Müügitulu kasvas eelmise aasta III kvartaliga võrreldes 6,5% 

(+0,7 mln eurot). 

Muude toodete müügitulud kasvasid eelkõige tänu suurematele tuludele 

kaevandustoodetest, samuti suurenesid põlevkivienergeetika arendus-

projektidega seotud tulud ning tööstusseadmete müügitulud. 

Soojusenergia ja gaasienergia müügitulud eelmise aastaga võrreldes 

vähenesid. Klientidele müüdud soojusenergia kogus kahanes 12,7 GWh võrra 

(-20,3%). Gaasienergia müügikogus vähenes 64% võrra. 
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Muude toodete ja teenuste EBITDA  

Muude toodete ja teenuste EBITDA langes 2018. aasta III kvartalis 

aastatagusega võrreldes 9,8 mln euro võrra -3,9 mln euroni. 

Auvere elektrijaama üleandmise hilinemisega seotud leppetrahvi mõju 

EBITDA-le oli kokku -12,3 mln eurot. Elektrijaama ehitajaga kokku lepitud 

igakuiseid leppetrahve arvestati kuni elektrijaama vastuvõtmiseni. Alates 2018. 

aasta III kvartalist leppetrahve enam ei arvestata. 

Soojuse EBITDA vähenes 1,8 mln euro võrra, peamiselt väiksema 

müügikoguse ning kõrgema kulutaseme tõttu. 

Muud mõjud suurendasid EBITDA-d summaarselt 4,3 mln euro võrra.  
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Rahavood 

2018. aasta III kvartali äritegevuse rahavood olid 53,0 mln eurot.  

EBITDA-ga võrreldes (58,4 mln eurot) kujunesid äritegevuse rahavood 

2018. aasta III kvartalis 9% ehk 5,4 mln euro võrra väiksemaks. 

 

Seoses  käibekapitali muutustega kujunesid rahavood EBITDA-st 5,2 mln eurot 

väiksemaks. Käibekapitali vähendasid varude suurenemine -10,2 mln eurot ja 

lühiajaliste kohustustuste vähenemine -2,9 mln eurot. Lühiajaliste nõuete 

vähenemise mõju käibekapitalile oli +8,5 mln eurot. 

Finantstehingute tagatiste muutuse mõju rahavoogudele oli -33,3 mln eurot. 

CO2 heitmekvootide tehingute mõju EBITDA ja rahavoo võrdluses oli  

+39,4 mln eurot. CO2 eraldiste moodustamise mõju oli +28,3 mln eurot, CO2 

heitmekvootide ostu mõju -6,2 mln eurot ja CO2  futuuride turuhinna muutuse 

mõju +17,3 mln eurot. 

Tuletisinstrumentide tehingute mõju (v.a CO2 instrumendid) oli +16,5 mln eurot, 

sh. elektriga seotud instrumentide mõju +15,7 mln eurot, vedelkütustega seotud 

instrumentide mõju +1,5 mln eurot ja gaasiga seotud tuletisinstrumentide mõju 

-0,7 mln eurot. Tuletisinstrumentide mõjud hõlmavad nii mitterahalisi kui ka 

rahalisi mõjusid EBITDA-le ja äritegevuse rahavoogudele. 

Makstud intresside mõju oli -20,0 mln eurot. Muud mõjud rahavoogudele olid  

-2,8 mln eurot, millest liitumistasude arvelevõtmise mõju oli -2,1 mln eurot. 

Võrreldes eelmise aasta III kvartaliga suurenesid äritegevuse rahavood 

36% (+14,1 mln eurot).  

 

Käibekapitali muutuste mõju võrreldes eelmise aasta III kvartaliga oli -3,4 mln 

eurot. Käibekapitalile avaldasid mõju varude suurenemine -10,0 mln eurot, 

lühiajaliste nõuete vähenemine +13,1 mln eurot ja lühiajaliste kohustustuste 

vähenemine -7,1 mln €. 

Finantstehingute tagatiste muutuse mõju rahavoogudele oli võrreldes eelmise 

aasta sama perioodiga -29,0 mln eurot. 

CO2 heitmekvootide tehingute mõju oli +34,5 mln eurot, sh. CO2 eraldiste 

moodustamise mõju +12,5 mln eurot, CO2 heitmekvootide ostu mõju +6,2 mln 

eurot ja CO2  futuuride turuhinna muutuse mõju +15,8 mln eurot. 

Tuletisinstrumentide mõju (v.a CO2 instrumendid) oli +7,5 mln eurot, sh. elektri 

tuletisinstrumentide mõju +13,3 mln eurot, vedelkütuste tuletisinstrumentide 

mõju -5,3 mln eurot ja gaasi tuletisinstrumentide mõju -0,5 mln eurot. 

EBITDA muutuse mõju oli +4,4 mln eurot. Muud mõjud +0,2 mln eurot.  
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Strateegia 

Alus uuele edule 

2018. aasta juunis uuendasime Eesti Energia strateegilise tegevuskava 

perioodiks 2018-2022. 

Strateegia eesmärk on viie aasta jooksul järk-järgult suurendada Eesti 

Energia EBITDA-t ja panna alus kontserni pikaajalisele konkurentsi-

võimele, kasumlikkusele ja võimele maksta omanikule dividende ka 

olukorras, kus turuhinnad on madalad. 

Strateegias keskendume neljale peamisele tegevussuunale: 

1. Kasv Läänemere turgudel 

2. Taastuvenergia tootmise kasvatamine 

3. Suurenergeetika tuleviku kindlustamine 

4. Elektrilevi konkurentsivõime kasv 

Ühtlasi on strateegia fokusseeritud arendusprojektidele, millel on Eesti Energia 

järgmise viie aasta tulemusele olulisim mõju. 

 

Strateegiliste initsiatiividega seotud tegevused 2018. aasta III kvartalis  

• Eesti Energia taastuvenergia ettevõte Enefit Green sõlmis 2018 suvel 

Soome riigile kuuluva ettevõttega Metsähallitus kokkuleppe, mis loob 

tuleviks võimaluse Soomes Tolpanvaara tuulepargi arendamiseks. 

Kavandatav tuulepark hakkab paiknema heade tuuleoludega asukohas 

Metsähallitusele kuuluvate metsade vahel, planeeritav võimsus on ca 100 

MW. Täpsem tuulepargi maksumus ja võimsus selguvad pärast hangete 

läbiviimist. 

• Projekti Enefit Tehnoloogiapargid raames sai valmis Iru tehnoloogiapargi 

konteinerpark, mis loob võimaluse konteinerites asuvate andmekeskuste 

liitmiseks. III kvartalis liitus Eesti Energia Iru ja Narva tehnoloogiaparkidega 

kokku 5 uut klienti.  

• Valmis Narva karjääri elektriliini projekt, mille tulemusena varustatakse 

nüüd Narva karjääri läbi elektriliini Eesti elektrijaama 8. plokis toodetud 

elektrienergiaga. 
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Investeerimine 

Investeerisime 2018. aasta III kvartalis kokku 65,3 mln eurot, mida on 85% 

rohkem kui 2017. aastal samal ajal (+30,1 mln eurot). Elektrivõrguga seotud 

investeeringud moodustasid 18,7 mln eurot (+6,2%, +1,1 mln eurot) ja 

baasinvesteeringud (v.a elektrivõrk) 16,3 mln eurot (+101,4%, +8,2 mln eurot).  

 

  

Uued strateegilised arendusprojektid 

Perioodil 2018-2022 viime ellu rea strateegilises tegevusplaanis kinnitatud 

projekte, mille eesmärk on tõsta Eesti Energia konkurentsivõimet.  

2018. aasta III kvartalis investeerisime strateegilises tegevusplaanis kinnitatud 

projektidesse kokku 3,0 mln eurot. Sellest 2,0 mln eurot investeerisime 

võimalusse arendada Tolpanvaara tuuleparki Soomes, 0,3 mln eurot Narva 

karjääri elektriliini projekti ning 0,2 mln eurot Enefit Tehnoloogiapargid projekti. 

Auvere elektrijaam 

Auvere elektrijaama ehitus algas 2011. aastal. Nüüdisaegsel 

keevkihttehnoloogial töötavas Auvere 300 MW elektrijaamas on võimalik 

kasutada lisaks põlevkivile erinevaid kodumaiseid kütuseid: 50% ulatuses 

biomassi, 20% ulatuses turvast ja 10% ulatuses põlevkivigaasi. Auvere 

elektrijaam suudab aastas toota ligi 1 TWh taastuvenergiat. Jaama 

maksimaalne aastane netotoodang on ligikaudu 2,2 TWh ehk jaam suudab 

katta ligikaudu neljandiku Eesti aastasest elektritarbimisest.  

Jaam alustas elektri tootmist juba 2015. aastal, aga tootmiskatsetuste käigus 

selgus, et suuremate tootmisvõimsuste korral ületavad tolmuheitmed lubatud 

piirnorme. Tolmuheitmete vähendamiseks ehitas Auvere elektrijaama 

peatöövõtja General Electric 2017. aastal jaamale täiendavad kottfiltrid koos 

abiseadmetega. Ehitustööde ajal töötas elektrijaam osalisel koormusel, et 

vältida heitmepiirnormide ületamist.  

Viimaste katsetena läbis Auvere elektrijaam 28-päevase töökindluse testi, 

kasuteguri ja heitmete testid. Juulikuu alguses viidi edukalt läbi ka Eleringi 

viimane võrgukatse. Kõik katsed andsid positiivse tulemuse. 
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31. juulil allkirjastas ja väljastas Eesti Energia tütarettevõte Enefit 

Energiatootmine General Electricule Auvere elektrijaama opereerimise 

üleandmise ehk Provisional Acceptance´i sertifikaadi, mis tähendab, et 

elektrijaama opereerimine läks ehitajalt üle Enefit Energiatootmisele. Algas 

Auvere elektrijaama lepingujärgne garantii- ja töökindluse periood, mis kestab 

kaks aastat. 

Auvere elektrijaama 300 MW võimsus kompenseerib osaliselt 2019. aastal töö 

lõpetavaid vanemaid elektritootmisüksuseid, mille sulgemise järel kaob Eesti 

elektritootmisturult ligi 600 MW võimsust. 

Elektrijaama ehitusprojekti eelarve oli 638 mln eurot, tegelikuks maksumuseks 

kujunes 610 mln eurot. 

2018. aasta III kvartalis oli Auvere elektrijaama brutotoodang 575,4 GWh ja 

alates Auvere elektrijaama käivitusest 2015. aastal on 2018. aasta III kvartali 

lõpuni elektrijaam tootnud kokku 4,9 TWh elektrit. 

Võrguteenuse kvaliteedi parandamine 

Võrguteenuse kvaliteedi säilitamiseks ja järjepidevaks tõstmiseks 

investeerisime 2018. aasta III kvartalis 18,7 mln eurot (2017. aasta III kvartalis 

17,6 mln eurot).  

III kvartalis ehitasime 65 alajaama ja 355 kilomeetrit liini (55 alajaama ja 356 

kilomeetrit liini 2017. aasta III kvartalis).   

2018 III kvartali lõpu seisuga oli Elektrilevi madalpinge võrgust ilmastikukindel 

87% (2017. aasta III kvartali lõpus 83%). Kokku suurenes aastaga madalpinge 

ilmastikukindel võrk 1334  km ning paljasjuhtmetega võrk vähenes 1346 km 

võrra.  

2018. aasta III kvartali lõpu seisuga oli kogu madalpinge ja keskpinge võrgust 

ilmastikukindel 66% (2017. aasta III kvartali lõpus 63%). 
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Finantseerimine 

Eesti Energia peamised võõrkapitali allikad on rahvusvaheline võlakirjaturg ja 

investeerimislaenud Euroopa Investeerimispangalt (EIB). Neid täiendavad 

likviidsuslaenu- ja garantiilimiidid regionaalsetelt pankadelt. 

Kontserni võlakohustuste maht oli 2018. aasta III kvartali lõpus 

nominaalväärtuses 768,6 mln eurot (932,9 mln eurot 2018. aasta II kvartali 

lõpus). Korrigeeritud soetusmaksumuses oli võlakohustuste maht 722,6 mln 

eurot (885,0 mln eurot 2018. aasta II kvartali lõpus).  

Pikaajalised võlakohustused koosnesid 2018. aasta III kvartali lõpu seisuga 

Londoni börsil noteeritud eurovõlakirjadest nominaalväärtuses 606,3 mln eurot 

ning EIB-lt saadud laenudest nominaalväärtuses 162,2 mln eurot. III kvartalis 

tegime korralise EIB laenu tagasimakse summas 12,4 mln eurot ning ühtlasi 

lunastasime ka võlakirja summas 152 mln eurot seoses võlakirja lõpptähtaja 

saabumisega. Kokku maksime III kvartalis laene tagasi summas 164,3 mln 

eurot. 

 

2018. aasta III kvartali lõpus oli kontserni likviidsete varade saldo 164,1 mln 

eurot. Lisaks oli Eesti Energial 2018. aasta III kvartali lõpus regionaalsetelt 

pankadelt välja võtmata likviidsuslaenusid summas 450 miljonit eurot. 

Tähtajaga 2020. aasta juulis oli välja võtmata likviidsuslaenusid kahelt 

regionaalselt pangalt (SEB ja OP Corporate Bank) kokku 150 mln euro 

ulatuses. Tähtajaga 2021. aasta juunis oli välja võtmata likviidsuslaenusid 

kolmelt regionaalselt pangalt (SEB, OP Corporate Bank ja Swedbank) kokku 

300 mln euro ulatuses.  

 

2018. aasta III kvartali lõpu seisuga olid Eesti Energia kontserni 

krediidireitingud tasemel BBB (Standard and Poor’s, väljavaade negatiivne) ja 

Baa3 (Moody’s, väljavaade stabiilne). Reitinguagentuur Standard and Poor’s 

lisas 2018. aasta II kvartalis Eesti Energia reitingu vaatlusnimekirja 

võimalusega reitingu langetuseks (creditwatch negative). 2018. aasta augustis 

kinnitas Standard and Poor’s Eesti Energia krediidireitingu endisel tasemel BBB 

(väljavaade negatiivne). 

Eesti Energia võlakohustuste kaalutud keskmine intressimäär oli 2018. aasta 

III kvartali lõpu seisuga 2,49%, olles madalam kui 2018. aasta II kvartali lõpu 

seisuga (2,76%). Võlakohustuste kaalutud keskmise intressimäära languse 

põhjuseks oli 2018. aasta tähtajaga võlakirja lunastamine – antud võlakirja 

kupongimäär oli 4,25%. 
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Eesti Energia kontsern on võlakohustuste osas 100% lukustanud riski, mis 

tuleneb intressi baasmäära muutustest. Kõikide võlakohustuste puhul on 

baasmäär fikseeritud võlakohustuse tähtajani ja kõik võlakohustused on 

nomineeritud eurodes. 

Kontserni netovõlg oli 2018. aasta III kvartali lõpus 558,5 mln eurot 

(2018. aasta II kvartali lõpus 567,1 mln eurot). Netovõla ja EBITDA suhtarv oli 

2018. aasta III kvartali lõpus tasemel 2,3 (2018. aasta II kvartali lõpus tasemel 

2,3). Eesti Energia finantspoliitika eesmärgiks on hoida netovõla ja EBITDA 

suhtarv allpool taset 3,5.  

Laenulepingutega on Eesti Energia võtnud kohustuse mitte ületada teatud 

finantssuhtarvude piirmäärasid. 2018. aasta III kvartali lõpu seisuga olid kõik 

kontserni finantsnäitajad piirmääradega kooskõlas. 

Netovõlg/EBITDA suhtarv ja finantsvõimendus 
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2018. aasta väljavaade 

Võrreldes II kvartali aruandes toodud prognoosiga on kontserni 2018. aasta 

väljavaade muutunud positiivsemaks. 

Prognoosi kohaselt 2018. aastal müügitulud, investeeringud ja EBITDA 

võrreldes 2017. aastaga kasvavad.  

Elektri müügitulusid mõjutab positiivselt prognoositav elektri keskmise 

müügihinna tõus, mis avaldab mõju ka elektri müügist teenitavale EBITDA-le. 

Hinnatõusu positiivset mõju tasakaalustab aga heitmekvootide turuhinna tõus. 

Vedelkütuste müügitulud ja kasumlikkus suurenevad tulenevalt kõrgemast 

vedelkütuste turuhinnast. Vedelkütuste müügitulude kasvu panustab ka 

toodangumahtude tõus võrreldes 2017. aastaga. 

Võrreldes 2017. aastaga, 2018. aasta investeeringud kasvavad. Peamiselt on 

see seotud osa 2017. aasta baasinvesteeringute edasilükkumisega 2018. 

aastasse ja arendusprojektide mahtude suurenemisega. Suurim investeering 

2018. aastal on Auvere elektrijaama viimane makse. 

2017. aasta eest maksame omanikule dividende summas 15,8 mln eurot, 

millele lisandub tulumaks 4,0 mln eurot.  

 

 

Riskimaandamistehingud 

Kontserni tulud elektri- ja vedelkütuste müügist sõltuvad maailmaturu  

hindadest. Peamist mõju meie majandustulemustele avaldavad elektrihind 

Nord Pooli kauplemissüsteemis ja põlevkiviõli referentstooteks oleva 1%-lise 

väävlisisaldusega kütteõli hind maailmaturul. 

Oleme 2018. aastasse ette müünud 2,1 TWh elektrienergiat (sh jaeturul ette 

müüdud elektrienergiat) keskmise hinnaga 46,3 €/MWh. Vedelkütuseid on ette 
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müüdud 74,2 tuhat tonni keskmise hinnaga 256,2 €/tonn. 2019. aastasse on 

elektrienergiat ette müüdud 3,5 TWh keskmise hinnaga 44,7 €/MWh ning 

vedelkütuseid 272,3 tuhat tonni keskmise hinnaga 272,2 €/t.  

2018. aastaks on meie CO2 heitmekvootide positsioon 12,5 mln tonni keskmise 

hinnaga 8,8 €/t.  2019. aastaks on CO2 positsioon 4,5 mln tonni keskmise 

hinnaga 16,7 €/t.
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Lühendatud konsolideeritud kasumi- ja koondkasumiaruanne 
KONSOLIDEERITUD KASUMIARUANNE 

miljonites eurodes Lisa 3kv 2018 3kv 2017 9k 2018 9k 2017 12k 2018/17 12k 2017/16 

Müügitulu 3 199,7 157,6 614,2 550,4 817,6 776,2 

Muud äritulud 4 1,5 9,6 16,0 41,6 40,5 117,4 

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

        

Valmis- ja lõpetamata toodangu varude jääkide muutus  5,6 1,2 7,8 -0,9 10,2 -1,4 

Kaubad, toore, materjal ja teenused  -95,5 -70,2 -289,4 -226,4 -388,9 -309,2 

Tööjõukulud  -35,8 -32,0 -109,5 -101,4 -149,7 -138,1 

Põhivara kulum ja väärtuse langus  -41,1 -33,7 -109,7 -101,7 -143,8 -137,7 

Muud tegevuskulud  -17,2 -12,1 -51,2 -59,1 -82,2 -80,8 

        

ÄRIKASUM  17,3 20,4 78,5 102,8 104,1 226,8 

Finantstulud  0,1 0,1 0,3 0,7 0,4 0,8 

Finantskulud  -7,4 -4,9 -11,3 -16,4 -14,5 -17,7 

Neto finantstulud (-kulud)  -7,3 -4,8 -11,0 -15,7 -14,1 -16,9 

        

Kasum kapitaliosaluse meetodil investeeringutelt 
sidusettevõtjatesse 

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

        

KASUM ENNE TULUMAKSUSTAMIST  11,0 16,2 69,3 89,1 92,5 212,2 

TULUMAKSUKULU  -0,1 - -3,2 -11,4 -3,2 -11,4 

        

ARUANDEPERIOODI KASUM  10,9 16,2 66,1 77,7 89,3 200,8 

sh emaettevõtja omaniku osa kasumist  10,8 16,2 66,0 77,6 89,2 200,6 

mittekontrolliva osaluse osa kasumist/kahjumist  0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,2 

        

Tava puhaskasum aktsia kohta (eurodes) 10 0,02 0,03 0,11 0,12 0,14 0,32 

Lahustunud puhaskasum aktsia kohta (eurodes) 10 0,02 0,03 0,11 0,12 0,14 0,32 
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KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE 

miljonites eurodes 3kv 2018 3kv 2017 9k 2018 9k 2017 12k 2018/17 12k 2017/16 

ARUANDEPERIOODI KASUM 10,9 16,2 66,1 77,7 89,3 200,8 

Muu koondkasum             

Kirjed, mida võib edaspidi ümber klassifitseerida kasumiaruandesse:             

Riskimaandamisinstrumentide ümberhindlus 8,5 0,7 -30,6 30,4 -44,7 7,2 

Välismaiste tütarettevõtjate ümberarvestusel tekkinud valuutakursivahed 0,4 -1,0 0,9 -3,0 0,6 -1,4 

Aruandeperioodi muu koondkasum 8,9 -0,3 -29,7 27,4 -44,1 5,8 

              

ARUANDEPERIOODI KOONDKASUM KOKKU 19,8 15,9 36,4 105,1 45,2 206,6 

sh emaettevõtja omaniku osa kasumist 19,7 15,9 36,3 105,0 45,1 206,4 

mittekontrolliva osaluse osa kasumist/kahjumist 0,1 - 0,1 0,1 0,1 0,2 
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Lühendatud konsolideeritud finantsseisundi aruanne 

miljonites eurodes Lisa 30.09.2018 30.09.2017 31.12.2017 

Põhivara         

Materiaalne põhivara 7 2 508,1 2 459,3 2 474,5 

Immateriaalne põhivara   40,1 37,8 38,7 

Investeeringud sidusettevõtjatesse   38,0 4,0 35,6 

Tuletisinstrumendid 8 0,1 0,2 0,2 

Pikaajalised nõuded   1,3 32,7 1,3 

Kokku põhivara   2 587,6 2 534,0 2 550,3 

          

Käibevara         

Varud   82,9 64,6 67,9 

Kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse 
ühikud 

  111,3 95,2 97,1 

Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded   129,2 104,1 125,2 

Tuletisinstrumendid 8 8,9 7,7 3,3 

Raha ja raha ekvivalendid   164,1 307,9 298,7 

Kokku käibevara   496,4 579,5 592,2 

Kokku varad 3 3 084,0 3 113,5 3 142,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

miljonites eurodes Lisa 30.09.2018 30.09.2017 31.12.2017 

OMAKAPITAL         

Emaettevõtja omanikule kuuluv 
kapital ja reservid 

        

Aktsiakapital 9 621,6 621,6 621,6 

Ülekurss   259,8 259,8 259,8 

Kohustuslik reservkapital   62,1 62,1 62,1 

Riskimaandamise reserv   -42,8 1,9 -12,2 

Realiseerimata kursivahed   9,5 8,9 8,6 

Jaotamata kasum   873,8 800,5 823,6 

Kokku emaettevõtja omanikule 
kuuluv kapital ja reservid 

  1 784,0 1 754,8 1 763,5 

Mittekontrolliv osalus   0,4 0,4 0,4 

Kokku omakapital   1 784,4 1 755,2 1 763,9 

          

KOHUSTUSED         

Pikaajalised kohustused         

Võlakohustused 11 704,7 866,8 711,2 

Muud võlad   12,5 1,5 1,5 

Tulevaste perioodide tulud   206,8 190,9 195,8 

Eraldised 13 34,4 30,9 32,5 

Kokku pikaajalised kohustused   958,4 1 090,1 941,0 

Lühiajalised kohustused         

Võlakohustused 11 17,9 17,9 169,9 

Võlad hankijatele ja muud võlad   172,6 193,1 177,6 

Tuletisinstrumendid 8 64,3 4,4 18,2 

Tulevaste perioodide tulud   0,5 
                        

0,2  
0,3 

Eraldised 13 85,9 52,6 71,6 

Kokku lühiajalised kohustused   341,2 268,2 437,6 

Kokku kohustused   1 299,6 1 358,3 1 378,6 

Kokku kohustused ja omakapital   3 084,0 3 113,5 3 142,5 
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Lühendatud konsolideeritud rahavoogude aruanne 

miljonites eurodes Lisa 3kv 2018 3kv 2017 9k 2018 9k 2017 12k 2018/17 12k 2017/16 

Rahavood äritegevusest              

Äritegevusest saadud raha 12 72,9 58,7 168,7 256,1 208,1 315,7 

Makstud intressid ja laenukulud  -20,0 -19,9 -20,2 -20,3 -26,8 -27,1 

Saadud intressid                   0,1                   0,1                   0,3                   0,2  0,4 0,3 

Makstud tulumaks                   -                       -      -11,4                  -      -11,5                  -      

Kokku rahavood äritegevusest  53,0 38,9 137,4 236,0 170,2 288,9 

               

Rahavood investeerimisest              

Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel  -47,8 -26,3 -124,9 -82,4 -155,3 -115,0 

Laekunud liitumis- ja muud teenustasud  4,7 4,3 16,2 13,8 21,4 17,3 

Laekunud materiaalse põhivara sihtfinantseerimisest                   0,3                   0,2                   0,2                   0,2  0,3 0,2 

Laekunud materiaalse põhivara müügist                    0,9                   0,5                   1,4                   1,2  2,4 3,6 

Antud laenud 15                  -      -0,8                    -    -35,6 -0,2 -36,5 

Antud laenude tagasimaksed                   -                         -                       -    28,4                  -      28,4 

Tasutud finantsinvesteeringute soetamisel                   -      -34,9                    -    -34,9                    -    -34,9 

Sisse makstud sidusettevõtjate aktsiakapitali  -0,9                    -    -3,2                  -      -3,2                  -      

Pikaajalistelt finantsinvesteeringutelt laekunud dividendid                   0,4                     -                     2,6                   1,6  2,6 1,6 

Laekunud sidusettevõtja osaluse müügist ja likvideerimisest                     -                       -                       -                   18,5                     -    18,5 

Laekunud finantsinvesteeringute müügist ja lunastamisest                     -                       -                       -                       -                   34,9                     -    

Kokku rahavood investeerimisest  -42,4 -57,0 -107,7 -89,2 -97,1 -116,8 

               

Rahavood finantseerimisest              

Saadud pikaajalised laenud                       -                       -    0,2   0,2 

Lunastatud võlakirjad  -152,0                    -    -152,0                    -    -152,0                    -    

Tagasi makstud pangalaenud  -12,4 -60,1 -12,4 -60,9 -17,9 -66,3 

Tagasi makstud muud laenud                     -                       -                       -    -0,5                    -    -1,2 

Tasutud tütarettevõtja vähemusosaluse soetamisel                     -                       -                       -    -1,0                    -    -1,9 

Makstud dividendid                     -                       -                       -                       -    -47,0                    -    

Kokku rahavood finantseerimisest   -164,3 -60,1 -164,3 -62,2 -216,9 -69,2 

               

Puhas rahavoog  -153,8 -78,2 -134,6 84,6 -143,8 102,9 
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Lühendatud konsolideeritud omakapitali muutuste aruanne 

miljonites eurodes 

Emaettevõtja omanikule kuuluv omakapital 

Mitte-
kontrolliv 

osalus  
Kokku 

Aktsia-
kapital 

Ülekurss 

Kohus-
tuslik 

reserv-
kapital 

Muud 
reservid 

Jaota-
mata 

kasum 
Kokku 

Omakapital seisuga 31.12.2016 621,6 259,8 62,1 -16,6 770,2 1 697,1 0,9 1 698,0 

                  

Aruandeperioodi kasum - - - - 77,6 77,6 0,1 77,7 

Aruandeperioodi muu koondkasum - - - 27,4 - 27,4 - 27,4 

Aruandeperioodi koondkasum kokku - - - 27,4 77,6 105,0 0,1 105,1 

                  

Väljakuulutatud dividendid         -47,0 -47,0 - -47,0 

Tütarettevõtja vähemusosaluse omandamine         -0,3 -0,3 -0,6 -0,9 

Kokku tehingud omanikega, mis on kajastatud otse 
omakapitalis 

- - - - -47,3 -47,3 -0,6 -47,9 

                  

Omakapital seisuga 30.09.2017 621,6 259,8 62,1 10,8 800,5 1 754,8 0,4 1 755,2 

                  

Omakapital seisuga 31.12.2017 621,6 259,8 62,1 -3,6 823,6 1 763,5 0,4 1 763,9 

                  

Aruandeperioodi kasum - - - - 66,0 66,0 - 66,0 

Aruandeperioodi muu koondkasum - - - -29,7 - -29,7 - -29,7 

Aruandeperioodi koondkasum kokku - - - -29,7 66,0 36,3 - 36,3 

                  

Väljakuulutatud dividendid         -15,8 -15,8 - -15,8 

Kokku tehingud omanikega, mis on kajastatud otse 
omakapitalis 

- - - - -15,8 -15,8 - -15,8 

                  

Omakapital seisuga 30.09.2018 621,6 259,8 62,1 -33,3 873,8 1 784,0 0,4 1 784,4 

 

Aktsiakapitali kohta on täiendav informatsioon toodud lisas 9.   
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Lühendatud konsolideeritud vahearuande lisad 

 

1. Arvestus- ja aruandluspõhimõtted 

Käesolevad lühendatud konsolideeritud vahearuanded 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 

"Vahearuandlus“ nõuetest lühendatud vahearuannete kohta. Käesolevaid 

konsolideeritud lühendatud vahearuandeid tuleks lugeda koos 31. detsembril 2017 

lõppenud majandusaasta kohta koostatud aastaaruandega, mis oli koostatud kooskõlas 

IFRS-idega, nagu Euroopa Liit on need vastu võtnud.  

Vahearuande koostamisel on kasutatud samu arvestuspõhimõtteid ja aruannete 

esitusviise nagu 31. detsembril 2017 lõppenud majandusaasta kohta koostatud 

raamatupidamise aastaaruandes. 

Alates 1. jaanuarist 2017 muutus kontsernile kohustuslikuks IAS 7 muudatus 

"Avalikustamise projekt", mille tulemusena on aruandes avalikustatud informatsioon 

võlakohustuste alg- ja lõppsaldo vahel toimunud liikumiste kohta. 

Alates 1. jaanuarist 2018 kontsernile kohustuslikuks muutunud uued rahvusvahelise 

finantsaruandluse standardid, avaldatud standardite parandused ja Rahvusvaheliste 

Finantsaruandlusstandardite Tõlgendamise Komitee tõlgendused ei toonud kaasa 

muudatusi kontserni arvestuspõhimõtetes ega finantsaruandluses.   

Vahearuannete koostamine nõuab juhatuselt teatud otsuste tegemist, hinnangute ja 

eelduste kasutamist, mis mõjutavad arvestuspõhimõtete rakendamist ja aruandes 

esitatud varade ja kohustuste ning tulude ja kulude väärtusi. Tegelikud tulemused võivad 

erineda nendest hinnangutest. Olulised juhatuse poolt tehtud hinnangud kontserni 

arvestuspõhimõtete rakendamisel ja peamised ebakindluse allikad olid samad nagu 31. 

detsembri 2017 kohta koostatud konsolideeritud raamatupidamise aastaaruandes.  

Juhatuse hinnangul kajastab Eesti Energia ASi ja tema tütarettevõtjate (kontsern) 

perioodi 1. jaanuar 2018 - 30. september 2018 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. Finantsriskide juhtimine 

2.1. Finantsriskide faktorid 

Kontserni tegevusega kaasnevad mitmed finantsriskid: tururisk (mis hõlmab valuutariski, 

õiglase väärtuse ja rahavoogude intressimäära riski ja hinnariski), krediidirisk ja 

likviidsusrisk. Lühendatud vahearuanne ei sisalda kogu informatsiooni kontserni 

finantsriskide juhtimise kohta, mille avalikustamine on nõutud raamatupidamise aasta-

aruandes, mistõttu tuleks vahearuannet lugeda koos kontserni majandusaasta 

aruandega seisuga 31. detsember 2017. Võrreldes eelmise majandusaasta lõpuga ei 

ole toimunud olulisi muudatusi kontserni riskijuhtimise põhimõtetes. 

 

2.2. Õiglase väärtuse hindamine 

Alljärgnevates tabelites on toodud õiglases väärtuses kajastatavate finantsinstrumentide 

analüüs väärtuse hindamise meetodi järgi. Erinevaid tasemeid defineeritakse järgmiselt: 

• identsete varade või kohustiste (korrigeerimata) noteeritud hinnad aktiivsetel 

turgudel (tase 1); 

• muud sisendid kui 1. tasemele liigitatavad noteeritud hinnad, mis on vara või 

kohustise puhul kas otseselt või kaudselt jälgitavad (tase 2); 

• vara või kohustise puhul mittejälgitavad sisendid (tase 3). 

 

 

Alljärgnevas tabelis on toodud kontserni varad ja kohustused, mida kajastatakse õiglases väärtuses vastavalt õiglase väärtuse hierarhia tasemetele seisuga 30. september 2018 ja 

31.detsember 2017: 

 

30. september 2018       

miljonites eurodes Tase 1 Tase 2 Kokku 

Varad       

Kauplemisderivatiivid (lisa 8) -0,6 7,1 6,5 

Rahavoogude riskimaandamisinstrumendid (lisa 8) 2,3 0,2 2,5 

Kokku finantsvarad 1,7 7,3 9,0 

        

Kohustused       

Kauplemisderivatiivid (lisa 8) - 33,2 33,2 

Rahavoogude riskimaandamisinstrumendid (lisa 8) 0,2 30,9 31,1 

Kokku finantskohustused 0,2 64,1 64,3 

 
 
 

 

31. detsember 2017       

miljonites eurodes Tase 1 Tase 2 Kokku 

Varad       

Kauplemisderivatiivid (lisa 8) 0,6 2,1 2,7 

Rahavoogude riskimaandamisinstrumendid (lisa 8) 0,8 - 0,8 

Kokku finantsvarad 1,4 2,1 3,5 

    

Kohustused       

Kauplemisderivatiivid (lisa 8) - 1,3 1,3 

Rahavoogude riskimaandamisinstrumendid (lisa 8) - 16,9 16,9 

Kokku finantskohustused - 18,2 18,2 
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2. Finantsriskide juhtimine, järg  

2.2. Õiglane väärtuse hindamine, järg 

Hindamistehnikad ja mõõtmisel kasutatavad sisendid tasemel 1 

Aktiivsetel turgudel kaubeldavate finantsinstrumentide õiglase väärtuse aluseks on 

noteeritud turuhinnad aruandeperioodi lõpu seisuga. Turgu peetakse aktiivseks, kui 

noteeritud hinnad on lihtsalt ja regulaarselt kättesaadavad börsilt, vahendajalt, 

maaklerilt, tööstusharu grupilt, hindamisteenistuselt või regulatiivselt organilt ja need 

kujutavad tegelike ja regulaarselt aset leidvate turutingimustel toimuvate tehingute 

hindasid. Kontserni finantsvarade noteeritud turuhinnaks on nende hetke pakkumishind. 

Tasemele 1 on klassifitseeritud kontserni Nasdaq OMX-is kliiritud elektri tuletistehingud. 

Hindamistehnikad ja mõõtmisel kasutatavad sisendid tasemel 2  

Aktiivsel turul mittekaubeldavate finantsinstrumentide õiglane väärtus määratakse 

hindamistehnikate abil. Hindamistehnikates kasutatakse nii palju kui võimalik jälgitavaid 

turuandmeid, kui need on kättesaadavad, ja toetutakse nii vähe kui võimalik kontserni 

enda hinnangutele. Instrument liigitatakse tasemel 2, kui kõik olulised sisendandmed,  

 

 

 

mis on vajalikud õiglase väärtuse määramiseks, on jälgitavad. Kui üks või mitu olulist 

sisendit ei baseeru jälgitavatel turuandmetel, liigitatakse instrument tasemele 3.  

Kauplemisderivatiivide ja rahavoogude riskimaandamisinstrumentide väärtuste 

leidmisel kasutatakse Nasdaq OMX, ICE, Platt’s European Marketscani ning Nymexi 

noteeringuid. 

- Forward-, swap- ja futuurlepingute õiglane väärtus on leitud bilansipäeva 

forwardhindade alusel, mille alusel arvutatud väärtus on diskonteeritud tagasi 

nüüdisväärtusesse. 

Hindamistehnikad ja mõõtmisel kasutatavad sisendid tasemel 3 

Kõik 3. taseme finantsinstrumendid on optsioonid. Optsioonide õiglane väärtus on leitud 

Turnbull-Wakemani aasia tüüpi optsioonide hindamise analüütilise lahendiga, mille 

sisenditena kasutatakse futuuride hinda, täitmishinda, alusvara volatiilsuse määra, 

riskivaba intressimäära, kehtivuse lõpuni jäänud ajaperioodi, keskmise arvutamise 

alguseni jäänud ajaperioodi ja eelnevalt realiseerunud keskmist futuuride hinda 

keskmise arvestamise perioodil. 
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2. Finantsriskide juhtimine, järg 

2.3. Korrigeeritud soetusmaksumuses kajastatavate finantsvarade ja -kohustuste õiglane väärtus  

Võlakirjade ja pangalaenude õiglane väärtus:  

miljonites eurodes 30.09.2018 31.12.2017 

Võlakirjade nominaalväärtus  606,3 758,3 

Võlakirjade turuväärtus noteeritud müügihinna alusel  645,6 817,8 

      

Fikseeritud intressimääraga pangalaenude nominaalväärtus 162,2 174,6 

Fikseeritud intressimääraga pangalaenude õiglane väärtus 165,1 177,4 

      

Ujuva intressimääraga pangalaenude nominaalväärtus - - 

Ujuva intressimääraga pangalaenude õiglane väärtus  - - 

 

 

 

 

  

Võlakirjad on nomineeritud eurodes ning noteeritud Londoni börsil. Võlakirjade 

turuväärtuse leidmisel on kasutatud õiglase väärtuse hierarhia tasemele 1 vastavaid 

sisendeid; fikseeritud intressimääraga pangalaenude õiglase väärtuse leidmisel on 

kasutatud diskonteeritud rahavoogude meetodit tasemele 3 vastavate sisenditega. 

Muud finantsvarad ja -kohustused, mille õiglane väärtus on ligilähedane nende 

bilansilisele väärtusele: 

• nõuded ostjate vastu ja muud nõuded; 

• raha ekvivalentidena mittekajastatavad hoiused; 

• raha ja raha ekvivalendid; 

• võlad hankijatele ja muud võlad. 
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3. Segmendiaruandlus 

Juhatus kasutab kontserni majandustulemuste hindamiseks ja juhtimisotsuste 

tegemiseks tootepõhist raporteerimist. Kontsern on määranud põhitooted ja -teenused 

ehk väärtustloovad üksused, mis toodavad kontserniväliseid tulusid ja kasumit, ning on 

üles ehitanud metoodika, mille alusel jaotatakse tulud ja kulud ning varad toodetele. 

Kontsernis on eristatud kolm peamist toodet ja teenust, mida esitatakse eraldi 

avalikustatavate segmentidena, ja mitmed väiksemad tooted ja teenused, mis on 

esitatud koos kui "Muud segmendid": 

1) elektrienergia (nii taastuvatest kui ka mittetaastuvatest allikatest elektrienergia 

tootmine ja müük ning energiakaubandus); 

2) võrguteenused (võrguteenuste müük reguleeritud turul ja Elektrilevi lisateenuste 

müük); 

3) vedelkütused (vedelkütuste tootmine ja müük); 

4) muud segmendid (sh soojuse tootmine ja müük, põlevkivi müük, elektrivõrgu ja 

energeetikaseadmete ehitus ja sellega seotud teenused vedelkütuste tootmise ja 

müügiga seotud tehnoloogia arendamine ja müük, vanametalli müük, põlevkivituha 

müük, muud tooted ja teenused). 

Muud segmendid sisaldavad kõrvaltooteid, mille osakaal üksikult nii kontserni 

müügitulust kui ka EBITDA-st on ebaoluline. Ükski nendest kõrvaltoodetest ei ületa 

kvantitatiivseid kriteeriume, mille puhul oleks nõutav nende kohta eraldi informatsiooni 

avalikustamine. 

Segmendi tulud hõlmavad ainult tulusid välistelt klientidelt, mis on saadud vastavate 

toodete ja teenuste müügist. 

Kõik kontserni ärikulud on jagatud toodetele ja teenustele, mille tootmise või 

osutamisega need on seotud. Kui toode (näiteks elektrienergia) on toodetud mitme 

kontserni äriüksuse poolt vertikaalselt integreeritud väärtusahelas, siis sellega seotud 

kulud hõlmavad kõigi üksuste tootmiskulusid, mis on selle toote valmistamises osalenud 

(näiteks elektrienergia kulu hõlmab selle tootmiseks kasutatud põlevkivi kulu). Kontserni 

üldkulud on jaotatud toodetele ja teenustele proportsionaalselt vastavalt osutatud 

teenustele.  

Juhatus hindab segmentide tulemusi peamiselt EBITDA alusel, aga jälgib lisaks ka 

ärikasumit. Finantstulusid ja -kulusid ning tulumaksukulu ei jaotata segmentide vahel. 

Kontserni varad on jaotatud segmentidele samas proportsioonis kuludega. Kohustusi 

segmentidele ei jaotata, kuna neid juhitakse tsentraalselt kontserni finantsosakonna 

poolt.  

Kuna segmendid põhinevad kontsernist välja müüdavatel toodetel ja teenustel (ja mitte 

juriidilistel isikutel), puuduvad segmentidevahelised tehingud, mida oleks vaja 

elimineerida. 

Võrgutasude hinnad kuuluvad elektrituruseaduse kohaselt kooskõlastamisele 

Konkurentsiameti poolt. Konkurentsiamet on koostatud hindade kooskõlastamise 

metoodika, mis võtab arvesse kulusid, mis on vajalikud õiguslike kohustuste täitmiseks 

ning tagab põhjendatud tulukuse investeeritud kapitalilt. Reeglina loeb Konkurentsiamet 

investeeritud kapitaliks aasta keskmist põhivarade jääkväärtust, millele on lisatud 5% 

välistuludest. Põhjendatud tulukuse määraks on ettevõtte kaalutud keskmine kapitali 

hind (WACC).  

Samuti peavad vastavalt kaugkütteseadusele Konkurentsiametiga kooskõlastama 

müüdava soojuse piirhinna soojusettevõtjad, kes müüvad soojust tarbijatele või 

võrguettevõjale edasimüügiks tarbijatele või toodavad soojust elektri ja soojuse 

koostootmise protsessis. 
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3. Segmendiaruandlus, järg 

Müügitulu 

Emaettevõtja juhatusele esitatavates aruannetes on kontserniväliste klientide müügitulu 

arvestamisel kasutatud samu arvestus-põhimõtteid nagu konsolideeritud 

kasumiaruande koostamisel. 

 

 

 

KONTSERNIVÄLISTE KLIENTIDE MÜÜGITULU 

miljonites eurodes 3kv 2018 3kv 2017  9k 2018  9k 2017  

Elektrienergia 116,2 79,7 310,8 263,6 

Võrguteenused 52,1 52,5 177,1 182,4 

Vedelkütused 20,7 15,3 69,5 58,1 

Muud 10,7 10,1 56,7 46,3 

Kokku 199,7 157,6 614,2 550,4 

 

 

 

 

 

EBITDA 

miljonites eurodes 3kv 2018 3kv 2017 9k 2018  9k 2017 

Elektrienergia 30,4 18,0 80,5 78,3 

Võrguteenused 24,6 27,3 77,0 86,0 

Vedelkütused 7,3 2,9 22,6 15,3 

Muud -3,9 5,9 8,1 24,9 

Kokku 58,4 54,1 188,2 204,5 

Põhivara kulum ja amortisatsioon -41,1 -33,7 -109,7 -101,7 

Neto finantstulud (kulud) -7,3 -4,8 -11,0 -15,7 

Kasum kapitaliosaluse meetodil 
investeeringutelt sidusettevõtjatesse 

1,0 0,6 1,8 2,0 

Kasum enne tulumaksustamist 11,0 16,2 69,3 89,1 

 

VARAD       

miljonites eurodes 30.09.2018 30.09.2017  31.12.2017 

Elektrienergia 1 374,5 1 302,5 1 300,2 

Võrguteenused 1 033,3 1 064,3 1 069,4 

Vedelkütused 314,0 288,5 280,6 

Muud 362,2 458,2 492,3 

Kokku 3 084,0 3 113,5 3 142,5 
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4. Muud äritulud 

miljonites eurodes 9k 2018 9k 2017 

Saadud viivised, trahvid, hüvitised 8,9 21,6 

Kasum tuletisinstrumentide ümberhindlusest 5,7 0,1 

Kasum sidusettevõtja osaluse müügist  - 18,5 

Muud äritulud 1,4 1,4 

Kokku muud äritulud 16,0 41,6 

 

 

5. Kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikud ja 
päritolusertifikaadid 

 

miljonites eurodes 9k 2018 9k 2017 

Kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikud 
aruandeperioodi algul 

96,8 47,3 

Soetatud 72,8 94,7 

Tagastatud riigile kasvuhoonegaaside emissiooni katteks (lisa 
13) 

-60,3 -46,8 

Kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikud 
aruandeperioodi lõpul 

109,3 95,2 

      

Päritolusertifikaadid aruandeperioodi algul 0,3 - 

Soetatud 1,7 - 

Päritolusertifikaadid aruandeperioodi lõpul 2,0 - 

      

Kokku kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikud ja 
päritolusertifikaadid aruandeperioodi lõpul 

111,3 95,2 

 

Ostetud kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikute väärtus on kajastatud 

immateriaalse käibevarana. 2018. 9 kuu jooksul tagastati riigile 12 183 437 tonni 

kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikuid (2017. 9 kuu jooksul: 11 356 171 tonni). 

 

 

Poola tütarettevõtte päritolusertifikaadid (rohesertifikaadid) 

 

Poola ettevõtte jaoks soetatud rohesertifikaatide (päritolu sertifikaatide) väärtus on 

kajastatud immateriaalse käibevarana. Vastavalt energeetikaseaduse sätetele on 

Poolas peamiseks mehhanismiks taastuvatest energiaallikatest toodetud elektri 

tootmise toetamiseks kasutusel nn roheliste sertifikaatide süsteem. Nimetatud seaduse 

kohaselt on lõpptarbijatele elektrienergiat müüvad energiaettevõtted kohustatud 

omandama ja esitama taastuvenergia allikatest toodetud elektrienergia kohta teatav 

kogus päritolutõendeid (ehk päritolusertifikaate) või tasuma nende puudumisel 

asendustasu. Tavaliselt on asendustasu väärtus võrdne rohelise sertifikaadi 

maksimaalse hinnaga konkreetsel aastal. Energiaettevõtted, kes ei täida oma kohustust 

(osta sertifikaate või maksta asendustasu), kohaldatakse trahve. Kohustus (osta 

sertifikaate või maksta asenduslõivu), mis kohaldub konkreetsele ettevõttele iga 

konkreetse aasta kohta, arvestatakse protsentuaalse osakaalu alusel lõpptarbijale 

tarnitud elektrienergia koguse baasil. 

 

Lisaks rohelistele sertifikaatidele on Poolas kasutuses ka: 

• punased - nn koostootmise ja soojuse ja elektri koostootmisega saadud elektrienergia 

päritolusertifikaadid; 

• kollane - päritolusertifikaadid väikestest gaasiküttel töötavatest energiaallikatest või 

võimsusega alla 1 MW; 

• lilla - päritolutõendid allikatest, mis kasutavad demetanatsioonikaevandustest saadud 

gaasi; 

• sinine - uutest, väga tõhusatest allikatest; 

• valgeid - mille eesmärk on edendada energiatõhusust ja vähendada lõpptarbimise 

tarbimist 
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6. Ärikasumi sesoonsus 

Õhutemperatuur on kontserni jaoks olulisim majandustulemuste sesoonsust põhjustav 

tegur. Madalamad temperatuurid talvel põhjustavad võrreldes suvega suuremat 

 

 

elektrienergia ja soojusenergia nõudlust, mille tõttu kontserni äritulud ja ärikasum 

talvekuudel ületavad oluliselt ettevõtte äritulusid ja ärikasumit suvekuudel. 
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7. Materiaalne põhivara 

miljonites eurodes Maa Hooned Rajatised 
Masinad ja 
seadmed 

Muud 
Lõpetamata 

ehitus ja 
ettemaksed 

Kokku 

Materiaalne põhivara seisuga 31.12.2017               

Soetusmaksumus 42,9 248,4 1 041,5 2 116,9 6,2 605,2 4 061,1 

Kogunenud kulum  - -105,2 -432,3 -1 044,2 -4,9 - -1 586,6 

Jääkmaksumus  42,9 143,2 609,2 1 072,7 1,3 605,2 2 474,5 

Kokku materiaalne põhivara seisuga 31.12.2017 42,9 143,2 609,2 1 072,7 1,3 605,2 2 474,5 

Aruandeperioodil toimunud liikumised               

Investeeritud põhivara soetusse - - - 14,4 0,1 127,0 141,5 

Arvestatud kulum  - -4,6 -21,9 -80,5 -0,3 -0,2 -107,5 

Müüdud põhivara jääkväärtuses - -0,1 - -0,3 - - -0,4 

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

Ümberklassifitseerimine - 78,7 100,5 479,0 0,1 -658,4 -0,1 

Kokku perioodil 9k 2018 toimunud liikumised 0,1 74,0 78,6 412,6 -0,1 -531,6 33,6 

Materiaalne põhivara seisuga 30.09.2018               

Soetusmaksumus 43,0 326,9 1 141,9 2 601,9 6,4 73,6 4 193,7 

Kogunenud kulum  - -109,7 -454,1 -1 116,6 -5,2 - -1 685,6 

Jääkmaksumus  43,0 217,2 687,8 1 485,3 1,2 73,6 2 508,1 

Kokku materiaalne põhivara seisuga 30.09.2018 43,0 217,2 687,8 1 485,3 1,2 73,6 2 508,1 

 

Seisuga 30. september 2018 oli kontsernil põhivara soetamiseks sõlmitud lepingutest tulenevaid kohustusi 78,7 miljoni euro eest (31. detsember 2017: 102,7 miljoni euro eest). 
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8. Tuletisinstrumendid 

miljonites eurodes 

30.09.2018 31.12.2017 

Varad Kohustused Varad Kohustused 

Elektrienergia ostu ja müügi futuurlepingud - rahavoogude riskimaandamisinstrumendid 2,5 0,2 0,8 - 

Elektrienergia ostu ja müügi forward- ja futuurlepingud - kauplemisderivatiivid 1,1 5,7 1,0 1,6 

Kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikute ostu ja müügi futuurlepingud - kauplemisderivatiivid 0,1 0,1 0,1 0,2 

Gaasi ostu ja müügi swap- ja futuurlepingud - kauplemisderivatiivid 2,6 1,0 0,1 0,2 

Vedelkütuste müügi  swap-, forward- ja optsioonilepingud - rahavoogude riskimaandamisinstrumendid - 30,9 - 16,8 

Vedelkütuste müügi  swap- ja optsioonilepingud - kauplemisderivatiivid 2,7 26,4 1,5 -0,6 

Kokku tuletisinstrumendid 9,0 64,3 3,5 18,2 

sealhulgas pikaajaline osa         

Vedelkütuste müügi swap-, forward- ja optsioonilepingud – rahavoogude riskimaandamisinstrumendid - - 0,2 - 

Elektrienergia ostu ja müügi futuurlepingud - rahavoogude riskimaandamisinstrumendid 0,1 - - - 

Kokku pikaajaline osa  0,1 - 0,2 - 

Kokku lühiajaline osa 8,9 64,3 3,3 18,2 
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9. Aktsiakapital 

Seisuga 30. september 2018 oli Eesti Energia ASil registreeritud 621 645 750 aktsiat 

(31.detsember 2017: 621 645 750 aktsiat). Aktsia nimiväärtus on 1 euro.  

 

10. Tava ja lahustunud puhaskasum aktsia kohta 

 

Tava puhaskasumi arvutamiseks aktsia kohta on emaettevõtja omaniku osa kasumist 

jagatud kaalutud keskmise emiteeritud aktsiate arvuga. Kuna potentsiaalseid lihtaktsiaid 

ei ole, on lahustunud puhaskasum kõigil perioodidel võrdne tava puhaskasumiga. 

 

 

 

 

 

 

 

Puhaskasum aktsia kohta 
3kv 

2018 
3kv 

2017 
9k 

2018 
9k 

2017 
12k 

2018/17 
12k 

2017/16 

Emaettevõtja omaniku osa kasumist 
(mln eurot) 

10,8 16,2 66,0 77,6 89,2 200,6 

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

Tava puhaskasum aktsia kohta (eurot) 0,02 0,03 0,11 0,12 0,14 0,32 

Lahustunud puhaskasum aktsia kohta 
(eurot) 

0,02 0,03 0,11 0,12 0,14 0,32 

 

 

11.  Võlakohustused korrigeeritud soetusmaksumuses 

miljonites eurodes 
Lühiajalised 

võlakohustused 
Pikaajalised 

võlakohustused 
Kokku 

   
Panga-
laenud 

Emiteeritud 
võlakirjad 

Panga-
laenud 

Emiteeritud 
võlakirjad 

Võlakohustused korrigeeritud soetusmaksumuses 
seisuga 31.12.2017 

17,9 152,0 156,5 554,7 881,1 

            

Aruandeperioodil toimunud liikumised           

Laenukulude amortisatsioon - - - 5,9 5,9 

Laenu tagasi makstud - - -12,4 - -12,4 

Võlakirjade lunastamine - -152,0 - - -152,0 

Kokku perioodil 9k 2018 toimunud liikumised - -152,0 -12,4 5,9 -158,5 

 

  

Seisuga 30. september 2018 oli kontsernil väljavõtmata laenusid 450,0 mln 

euro eest (31. detsember 2017: 150,0 mln eurot), mis koosnes SEB ja OP 

Corporate pangaga sõlmitud muutuva intressimääraga kahepoolsetest 

likviidsuslaenulepingutest kokku mahus 150,0 mln eurot, tähtajaga viis 

aastat (2020. aasta juuli). Lisaks allkirjastas kontsern 28.juunil 2018 

laenulepinguid kogumahus 300,0 mln eurot. Kahepoolsed lepingud sõlmiti 

kolme regionaalse pangaga, sh Swedbank (150,0 mln eurot), OP 

Corporate Bank (100,0 mln eurot) ja SEB Pank (50,0 mln eurot). 

Laenulepingute tähtaeg on 3 aastat. 

Septembris 2018 lunastas Eesti Energia võlakirjasid mahus 152,0 mln 

eurot seoses lõpptähtaja saabumisega. 
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12.  Äritegevusest saadud raha 

miljonites eurodes 3kv 2018 3kv 2017 9k 2018 9k 2017 12k 2018/17 12k 2017/16 

Kasum enne tulumaksustamist 11,0 16,2 69,3 89,1 92,5 212,2 

Korrigeerimised             

Materiaalse põhivara kulum ja väärtuse langus  40,5 33,0 107,5 99,3 140,8 134,1 

Immateriaalse põhivara amortisatsioon ja väärtuse langus 0,6 0,7 2,3 2,4 3,0 3,6 

Tuludena kajastatud liitumis- ja muud teenustasud  -2,1 -1,9 -6,1 -5,6 -8,0 -7,4 

Kasum materiaalse põhivara müügist -0,3 -0,3 -0,7 -0,7 -0,7 -1,3 

Kasum sidusettevõtja osaluse müügist - - - -18,5 - -18,5 

Põhivara soetamiseks saadud sihtfinantseerimise amortisatsioon -0,1 - -0,3 -0,3 -0,4 -0,4 

Kasum/kahjum kapitaliosaluse meetodil investeeringutelt 
sidusettevõtjatesse  

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

Tasumata/laekumata kasum/kahjum tuletisinstrumentidelt 13,7 9,0 10,0 5,8 14,0 -9,5 

Kahjum ebatõenäoliselt laekuvatest laenunõuetest - - - 9,4 0,2 10,3 

Kursikasum/-kahjum välisvaluutas antud laenudelt - 1,0 - 4,2 0,5 2,1 

Intressikulu võlakohustustelt  7,1 3,0 10,4 9,6 12,7 13,1 

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

Korrigeeritud kasum enne maksustamist 69,3 60,0 190,3 192,5 251,8 335,8 

Äritegevusega seotud käibevarade netomuutus             

Äritegevusega seotud nõuete muutus 8,5 -4,6 26,0 75,3 4,9 -12,0 

Varude muutus -10,2 -0,2 -15,0 0,6 -18,3 2,2 

Muu äritegevusega seotud käibevarade netomuutus -37,3 -17,9 -44,2 5,3 -80,9 -29,2 

Kokku äritegevusega seotud käibevarade netomuutus -39,0 -22,7 -33,2 81,2 -94,3 -39,0 

Äritegevusega seotud kohustuste netomuutus             

Eraldiste muutus  28,5 11,4 15,0 -5,0 35,7 2,8 

Võlgnevuse muutus hankijatele -8,4 11,0 -23,5 0,1 -14,4 13,6 

Muu äritegevusega seotud kohustuste netomuutus 22,5 -1,0 20,1 -12,7 29,3 2,5 

Kokku äritegevusega seotud kohustuste netomuutus 42,6 21,4 11,6 -17,6 50,6 18,9 

Äritegevusest saadud raha 72,9 58,7 168,7 256,1 208,1 315,7 
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13.  Eraldised 

miljonites eurodes 
Algjääk 

31.12.2017 

Moodustamine 
ja 

ümberhindamine 

Arvestatud 
intressikulu 

 
Kasutamine 

Lõppjääk 
30.09.2018 

Lõppjääk 
30.09.2018 

Lühiajaline 
eraldis 

Pikaajaline 
eraldis 

Keskkonnakaitselised eraldised 28,7 - 0,6 -0,8 4,3 24,2 

Mäetööde lõpetamise eraldised 0,8 - - - - 0,8 

Töötajatega seotud eraldised 5,3 - - -0,7 0,3 4,3 

Varade demonteerimise kulude eraldis 3,7 1,2 0,2 - - 5,1 

Kasvuhoonegaaside emissiooni eraldis 65,1 75,7 - -60,3 80,5 - 

Eraldis kahjulike lepingute suhtes 0,5 -0,5 - - - - 

Taastuvenergia sertifikaatide eraldis - 0,8 - - 0,8 - 

Kokku eraldised 104,1 77,2 0,8 -61,8 85,9 34,4 

 

14. Nelja Energia AS aktsiate ost 

29.mail 2018.aastal allkirjastas Eesti Energia AS'i tütarettevõtja Enefit Green AS lepingu 100% Nelja Energia AS’i aktsiate ostmiseks Vardar Eurus AS’lt ja väikeaktsionäridelt. Nelja 

Energia AS on Balti riikides tegutsev taastuvenergia tootja ja arendaja. Tehingu jõustumiseks on vajalikud Buskerudi maakonna juhtimisorgani ja tavapärased konkurentsiametite 

heakskiidud. 

100% Nelja Energia aktsiate eest tasutakse 289,0 mln eurot. Lisaks võtab ostja üle Nelja Energia netovõla, mis oli 2017.aasta lõpu seisuga 204,0 mln eurot. 
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15. Tehingud seotud osapooltega 

 

 

 

 

 

TEHINGUD SIDUSETTEVÕTJATEGA 

miljonites eurodes 9k 2018 9k 2017 

Kaupade ost 12,9 15,7 

Teenuste ost - 0,4 

Tulu kaupade müügist 0,1 0,1 

Tulu teenuste müügist 1,9 - 

Antud laenud - 35,6 

 

NÕUDED SIDUSETTEVÕTJATELE NING VÕLAD SIDUSETTEVÕTJATELE JA MUUDELE 

SEOTUD OSAPOOLTELE 

miljonites eurodes 
30.09.2018 31.12.2017 

Nõuded 11,3 10,9 

sh pikaajalised laenunõuded 11,3 10,9 

Ebatõenäoliselt laekuvad laenunõuded sidusettevõtjatelt -11,3 -10,9 

Võlad 3,1 3,2 

sh pikaajalised võlad 1,5 1,5 

Juhatuse liikmetega teenistuslepingu ennetähtaegse lõpetamise korral on 

teenistuslepingutes ette nähtud kolme kuu hüvitise maksmine. Perioodil 1. jaanuar - 30. 

september 2018 moodustasid nõukogudele ja juhatustele arvestatud tasud kokku 2,2 

mln eurot. 

Võrguteenuse ostul-müügil kasutatakse Konkurentsiameti poolt kinnitatud hindu. 

Ülejäänud tehingud toimuvad turuhinnas, selle puudumisel kasutatakse 

kokkuleppehindu. 

Kontsern müüb teistele riigi kontrolli või olulise mõju all olevatele üksustele elektrit, 

võrguteenust ja soojusenergiat tavapärase äritegevuse käigus. Kontsern on teinud 

aruandeperioodil ja võrreldaval perioodil olulises summas ostu- ja müügitehinguid 

Elering ASiga, mis on 100%-liselt riigile kuuluv äriühing. 

 

TEHINGUD ELERING AS-ga 

miljonites eurodes 9k 2018 9k 2017 

Teenuste ost 55,7 54,4 

Kaupade ost 8,7 8,4 

Põhivara ost ja ettemaksed põhivara eest 5,1 2,6 

Tulu kaupade ja teenuste müügist (sh taastuvenergia toetus) 14,5 14,1 

 

NÕUDED ELERING AS-i VASTU NING KOHUSTUSED ELERING AS EES 

miljonites eurodes 
30.09.2018 31.12.2017 

Nõuded 2,3 2,6 

Kohustused 11,2 20,6 

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. 
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Sõnastik 
Arbitraaž – sama tüüpi kaupade või väärtpaberite ostmine ja müümine samaaegselt erinevatel 

turgudel, eesmärgiga teenida kasumit turuhindade erinevuselt 

Baasinvesteeringud – investeeringud, mis on vajalikud olemasolevate tootmisvõimsuste 

hoidmiseks 

MWh – megavatt-tund. 1 MWh on energiahulk, mille toodab (või tarbib) ühe tunni jooksul ühtlase 1 

MW (megavatt) võimsusega töötav seade 

1 000 000 MWh = 1 000 GWh = 1 TWh 

Clean Dark Spread (CDS) – Eesti Energia põlevkivi ja CO2 kuluvaba marginaal. Elektri 

börsihinnast (NP Eesti) on maha arvatud põlevkivi täiskulud ning CO2 kulud (arvestades CO2 

detsembri futuuri hinda ning elektrienergia MWh tootmisel tekkivat CO2 kogust) 

CO2 heitmekvoot – tulenevalt Euroopa Liidu heitkogustega kauplemise süsteemist (ETS) annab 

üks heitmekvoot omanikule õiguse ühe tonni süsinikdioksiidi (CO2) emiteerimiseks. Kvootide hulk 

on piiratud, mistõttu kujuneb kvootidele rahaline väärtus 

EBITDA marginaal – ärikasum enne kulumit (EBITDA) jagatud müügituluga 

FFO – ingl k Funds From Operations. Äritegevuse rahavoog, v.a käibekapitali muutused 

Finantsvõimendus – netovõlg jagatud netovõla ja omakapitali summaga 

Futuur – osapoolte vahel sõlmitud leping, mis kohustab kokkulepitud alusvara (näiteks toorainet) 

ostma või müüma varem kokkulepitud hinnaga 

Hüdroressursside tase – hüdroelektrijaamade reservuaaride täituvuse tase protsendina 

maksimaalsest võimalikust tasemest. Suurim osa Põhjamaade elektrienergia toodangust põhineb 

hüdroenergial, mille tootmismaht sõltub hüdroreservuaaride veetasemetest 

Keevkihttehnoloogia (CFB) – keevkihtpõletuse tehnoloogia (ingl k circulating fluidised bed), kus 

toimub suuremate (põlemata) osakeste tagasitoide koldesse 

Likviidsus – likviidsete varade maht. Raha ja ekvivalentide, lühiajaliste finantsinvesteeringute ja 

üle 3-kuulise tähtajaga deposiitide summa 

Maksujalajälg – näitaja, mis väljendab ettevõtte panust ühiskonda maksude maksmise kaudu  

Muutuvkasum – kasum pärast müügituludest muutuvkulude lahutamist 

Netovõlg – võlakohustused (amortiseeritult) miinus raha ja raha ekvivalendid, rahaturu 

fondiosakud ja intressivõlakirjad 

NP süsteemihind – Nord Pooli elektribörsi hind, mille arvutamise aluseks on kõik tehtud ostu- ja 

müügi pakkumised, arvestamata sealjuures ülekandevõimsuste piiranguid 

OHSAS, ISO 14001, HAZOP – rahvusvahelised standardid, mis käsitlevad riskide juhtimist 

töötervishoiu ja -ohutuse, keskkonnajuhtimissüsteemi ja õnnetuste ennetamise valdkondades 

OSAMAT -  ingl. „Management of Environmentally Sound Recycling of Oil Shale Ashes into Road 

Construction Products. Demonstration in Estonia“. Projekt, mille raames katsetati põlevkivituha 

kasutusvõimalusi teede rajamisel ja pinnase mass-stabiliseerimisel 

Põhivarade tootlus – ingl k Return On Fixed Assets – ROFA. Jooksva 12 kuu ärikasum jagatud 

keskmise põhivarade mahuga, v.a lõpetamata ehitused (jaotatud tootele) 

Põlevkivi ressursitasu – tasu, mis tuleb maksta riigile maardlas asuva ühe tonni põlevkivi 

kasutamise eest 

RAB – ingl k Regulated Asset Base ehk reguleeritud varade maht 

ROIC – ingl k Return On Invested Capital ehk ärikasum jagatud keskmise investeeritud kapitaliga 

SAIDI – ingl k System Average Interruption Duration Index ehk süsteemi katkestuskestuse indeks. 

Kliendikatkestuste kogukestus minutites jagatud teenindatud klientide arvuga 

SAIFI – ingl k System Average Interruption Frequency Index ehk süsteemi katkestussageduse 

indeks. Kliendikatkestuste koguarv jagatud teenindavate klientide arvuga 

Tulevikutehingutega kaetud positsioon – tulevaste perioodide müüdava elektrienergia ja 

vedelkütuste ning ostetavate heitmekvootide kogus, mille ulatuses hind on eelnevalt fikseeritud 

Tööstuspoliitika roheline raamat – koostöös riigi ja tööandjate organisatsioonidega loodud 

dokument, milles on kaardistatud tööstuse kitsaskohad ning pakutud lahendusettepanekud nende 

likvideerimiseks ja tööstuse arenguks 

Võrgukaod – tarbijateni jõudev elektrienergia kogus on mõnevõrra väiksem elektrijaamadest võrku 

antud kogusest, kuna ülekandmisel muundub osa elektrienergiast elektriliinides ja trafodes 

soojuseks. Väiksemal määral põhjustavad kadu ka elektrivargused ja ebatäpne mõõtmine. 

Võrguettevõte peab kaoenergia kompenseerima ning selleks on vaja osta igal tunnil vastav kogus 

elektrienergiat. 


