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Juhatuse esimehe pöördumine 

Hea lugeja!  

Kolmandat kvartalit iseloomustasid ümberkorraldused meie suurenergeetika 

valdkonnas. Omaniku täpsustatud ootuse kohaselt peame aastani 2023 

tagama juhitavat tootmisvõimsust 1000 megavati ulatuses. Sellega tagame, et 

Eestis on igal ajal piisavalt tootmisvõimsust keskmise elektritarbimise 

katmiseks.  

Põlevkiviõlitööstuse laienemisele kui meie strateegilisele eesmärgile saime 

toetuse valitsuse kliima- ja energiakomisjonilt. Eesmärk on tõsta 

põlevkivisektoris loodavat lisandväärtust ning jätta väiksem keskkonnajalajälg. 

Uue Enefit 280 õlitehase projekteerimine on kulgenud edukalt. Oleme jätkuvalt 

kursil jõuda veel käesoleval aastal investeerimisotsuseni. Astusime sammu 

edasi ka põlevkiviõli eelrafineerimistehase rajamisel, kui sõlmisime 

koostööleppe Viru Keemia Grupiga ning kirjutasime alla tehase 

eelprojekteerimise lepingule. 

Suvekuudel tõstatus üha teravamalt süsinikuneutraalsuse saavutamise 

temaatika ja senisest ambitsioonikamate kliimaeesmärkide seadmine. Eesti 

Energial on siin kanda suur roll ning tänavune aasta on olnud juba 

murranguline. Oleme järginud pikka plaani ja lõpetanud tootmise oma kõige 

vanemates tootmisüksustes – ettevõtte CO2 emissioon on sel aastal võrreldes 

2018. aasta sama perioodiga vähenenud ligikaudu 50 protsendi võrra.  

See tähendab, et Eesti CO2 koguemissioon väheneb käesoleval aastal umbes 

viie miljoni tonni ehk veerandi võrra ning Eesti on peagi täitmas juba 2030. 

aastaks seatud riiklikku eesmärki vähendada emissioone võrreldes 1990. 

aastaga 70 protsendi võrra. Sellega oleksime Euroopa Liidus seatud 

eesmärgist kaugel ees.  

Viimastel kuudel oleme juba lähedal ettevõtte enda 2023. aastaks seatud 

strateegilisele eesmärgile toota 45 protsenti elektrist taastuvatest või 

alternatiivsetest allikatest. Kolmanda kvartali keskmisena oli vastav näitaja 41 

protsenti. Meie taastuvenergiaettevõte Enefit Green on kasumlik ning 

varasemad suured investeeringud tuuleenergiasse on end õigustanud.  

Hea meel on tõdeda, et ka klientide huvi meie taastuvenergialahenduste vastu 

on kasvanud. Tänavu on sadakond klienti otsustanud ise energiat tootma 

hakata ning valinud meie poolt pakutava päikeseenergialahenduse. 

Meie energiakaubanduse üksus läks alates juulist energia kauplemisel üle 

algoritmkauplemisele, mis võimaldab meil edukamalt tootmisvarasid turule 

pakkuda ning kokkuvõttes ka klientidele parimaid pakkumisi teha. 

Jaotusvõrguettevõte Elektrilevi liigub jõudsalt edasi kiire internetivõrgu 

väljaehitamisega vähem asustatud piirkondades. Kvartali lõpuks olime 

liitumisvõimaluse avanud enam kui 9 000 aadressil. See võimaldab ka 

keskustest eemale jäävates piirkondades valida ise sobiv operaator ja nautida 

kiiret internetti ja kvaliteetset telepilti. 

Kontserni kolmanda kvartali müügitulu kasvas aastaga kolm protsenti 206 

miljoni euroni. Kulumieelne ärikasum EBITDA seevastu langes 28 protsenti 42 

miljoni euroni.  

Ärikasum vähenes, sest planeeritust pikemaks venis Auvere elektrijaama 

garantiiremondist tingitud tööseisak. Elektritoodang jäi seetõttu planeeritust 
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väiksemaks. Ka ajal, mil elektrijaam ei tööta ega teeni tulu, tuleb ettevõttel 

kanda amortisatsiooni- ja intressikulu. Amortisatsioonikulud ulatusid kolmandas 

kvartalis ligi 6 miljoni euroni.  

Garantii korras Auveres töid teostav General Electric on lubanud elektrijaama 

hooldustööd lõpetada neljanda kvartali keskpaigaks. Garantiiperioodil 

kompenseerib lepingujärgselt saamata tulu peatöövõtja. 

Tulemustele jättis pitseri ka suurenergeetika restruktureerimine, sellega 

kaasnenud koondamine ja töö kaotavate inimeste abistamiseks eraldatud 

reservid. Aasta algusest on kontserni töötajate arv vähenenud ligi 500 võrra. 

Kokkuvõttes tähendas see, et kontsern lõpetas kolmanda kvartali 9,5 miljoni 

euro suuruse kahjumiga. Kui suurenergeetika elektritootmine kõrvale jätta, olid 

muud ärivaldkonnad kasumlikud, sealhulgas põlevkivist õli tootmine.  

Kontserni investeeringud ulatusid kolmandas kvartalis 34 miljoni euroni. 

Investeeringutest suurema osa moodustasid elektrivõrgu arendamisega seotud 

investeeringud, mis ulatusid 18,5 miljoni euroni. Taastuvenergia portfelli 

tugevdamiseks investeerisime 2,7 miljonit eurot tuuleparkide 

arendamisse Eestis ja Leedus.  

Suurenergeetika sektori efektiivsuse suurendamist toetab augustis valminud 

jäätmepuidu purustamise ja metalli eemaldamise kompleks Balti elektrijaama 

juures. See võimaldab meil taastuvenergia mahtu veelgi kasvatada. 

Restruktureerimine suurenergeetikas on nüüdseks tehtud ning oleme 

kohandanud ennast uue tootmismahu peale. Neljandale kvartalile läheme vastu 

tugevamana, et lõpetada 2019. aasta kasumlikult. 

Hando Sutter  

Eesti Energia juhatuse esimees 
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See on Eesti Energia

• Loodud 1939. aastal 

• 5179 töötajat 

• 100% omanik on Eesti Vabariik 

• 6 koduturgu: Eesti, Läti, Leedu, Poola, Soome, Rootsi 

• 4 tegevusvaldkonda: 

o Klienditeenuste valdkond pakub klientidele kasulikke 

energialahendusi ja suurepärast kliendikogemust. Müüme era- ja 

äriklientidele elektrit, soojust, gaasi ja energialahendusi.  

o Taastuvenergia valdkonda kuulub meie tütarettevõte Enefit Green, 

mille taastuvenergia tootmise allikad on Läänemere piirkonna kõige 

mitmekesisemad. Toodame energiat tuulest, päikesest, biomassist, 

olmejäätmetest ja veest 

o Suurenergeetika valdkonda kuuluvad meie põlevkivi kaevandamise, 

elektri ja õli tootmise ning nende äridega seotud varahaldusega 

tegelevad üksused.  

o Võrguteenuste valdkonda kuulub meie tütarettevõte Elektrilevi, kes  

toob elektri kohale pea kõikidesse kodudesse ja ettevõtetesse Eestis. 

Eesti Energia kontserni struktuur seisuga 30.09.2019  
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Kontserni tegevus- ja finantsnäitajad 

    
III kv 
2019 

III kv 
2018 

Muutus 

Elektrienergia müük*, sh GWh 1 904 2 181 -12,7% 

hulgimüük* GWh 206 740 -72,2% 

jaemüük GWh 1 698 1 441 +17,8% 

Võrguteenuse müügimaht GWh 1 537 1 460 +5,3% 

Vedelkütuste müük tuh t 101 80 +26,9% 

Soojusenergia müük GWh 57 50 +13,6% 

Töötajate keskmine arv in. 5 179 5 749 -9,9% 

          

Müügitulud mln € 205,9 199,7 +3,1% 

Kulumieelne ärikasum (EBITDA) mln € 42,1 58,4 -27,9% 

Ärikasum mln € -3,9 17,3 -122,7% 

Puhaskasum mln € -9,5 10,9 -186,8% 

          

Investeeringud mln € 34,4 61,3 -43,9% 

Äritegevuse rahavood mln € 5,2 53,0 -90,3% 

FFO mln € 31,8 49,5 -35,6% 

Põhivara mln € 3 045,0 2 587,6 +17,7% 

Omakapital mln € 1 803,6 1 784,4 +1,1% 

Netovõlg mln € 1 053,8 558,5 +88,7% 

          

Netovõlg / EBITDA** korda 3,7 2,3 +64,8% 

FFO* / netovõlg korda 0,16 0,38 -57,0% 

FFO** / intressikulud võlakohustustelt** korda 4,8 6,2 -23,4% 

EBITDA** / intressikulud võlakohustustelt** korda 7,8 7,2 +8,2% 

Finantsvõimendus % 36,88 23,8 +13,0pp 

Investeeritud kapitali tootlus (ROIC)** % 3,5 4,5 -1,0pp 

EBITDA marginaal % 20,5 29,3 -8,8pp 

Ärikasumi marginaal % -1,9 8,6 -10,5pp 

Suhtarvud ja terminid on selgitatud aruande sõnaseletuste osas lk 48 

* 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 
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Tegevuskeskkond

Eesti Energia tegevust ja tulemusi mõjutavad nii globaalsed kui ka regionaalsed 

tegurid. Meie äri mõjutavad oluliselt nafta-, elektri- ja heitmekvootide hinnad, 

konkurents energia- ja klienditurgudel ning energeetikasektori regulatsioonid. 

2019. aasta III kvartalis mõjutasid Eesti Energia põhitoodete kasumlikkust 

järgmised muutused turul: 

• Baltikumi elektrihinnad langesid võrreldes eelmise aasta sama perioodiga; 

• heitmekvootide hinnad kasvasid aastaga ca 43%; 

• toornafta hind langes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 18%, 

kütteõli hind langes 7%. 

Elektrihinnad langesid eelmise aasta III kvartaliga võrreldes 

Müüme elektrit Eestis, Lätis, Leedus, Soomes, Rootsis ja Poolas. Seetõttu 

mõjutavad meie tegevust nende riikide elektrihinnad. 

Kuna elektriturud on ülekandekaablitega ühendatud, mõjutavad elektritootmist 

ja -hindu ka mitmed tegurid väljaspool meie koduturge, näiteks nii veetase 

Norra hüdroelektrijaamades kui ka Taani tuuleolud. 

Keskmine elektri hind (€/MWh) III kv 2019 III kv 2018 Muutus 

Norra 34,0 50,1 -32,1% 

Rootsi 35,9 52,3 -31,3% 

Soome 47,8 53,5 -10,7% 

Taani 38,0 53,3 -28,7% 

Eesti 48,9 53,5 -8,5% 

Läti 49,1 57,5 -14,6% 

Leedu 49,0 57,5 -14,8% 

Poola 57,1 59,4 -3,8% 

2019. aasta III kvartalis oli keskmine hüdroressursside tase Põhjamaade 

hüdroreservuaarides 76,4% reservuaaride maksimumtasemest, s.o. 11,5 

protsendipunkti kõrgem kui 2018. aasta III kvartalis. Vaatamata sellele, et 

Põhjamaades toimusid III kvartalis mitmed tuumaelektrijaamade hooldustööd, 

hoidis kõrgem hüdroressursside tase elektrihindade tõusu ära. 

 

Eesti Energia CO2 kulu vabaks elektri müügimarginaaliks (ingl Clean Spread) 

kujunes 2019. aasta III kvartalis 17,3 €/MWh, vähenedes võrreldes 2018. aasta 

III kvartaliga 14,8 €/MWh. CO2 kulu kahanes 6,0 €/MWh ning elektrihinnad 

vähenesid 4,6 €/MWh. 
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Eesti Energia põlevkivi ja CO2 kulu vabaks marginaaliks (ingl Clean Dark 

Spread, CDS) kujunes 2019. aasta III kvartalis 1,5 €/MWh (-13,6 €/MWh, -90% 

võrreldes 2018. aasta III kvartaliga). 

CO2 heitmekvootide hinnad kasvasid aastaga 43% 

Heitmekvootide süsteemi eesmärk on vähendada CO2 heitmete 

õhkupaiskamist üle Euroopa. Selleks soovitakse suunata energiatootjaid 

kasutama vähem saastavaid tooraineid ja investeerima efektiivsematesse 

tootmistehnoloogiatesse. 2018. aasta veebruaris kiitis Euroopa Komisjon heaks 

CO2 heitmekvootide reformi, mille tulemusel hakkab igal aastal vähenema 

turule pakutavate kvootide hulk. Pärast reformi jõustumist kasvasid CO2 

heitmekvootide hinnad järsult. 

CO2 heitmekvootide hind mõjutab põlevkivi otsepõletusel toodetud elektri 

tootmiskulu, eriti meie vanemate suurema CO2 intensiivsusega 

tootmisseadmete puhul.   

CO2 heitmekvootide keskmine hind oli 2019. aasta III kvartalis 26,9 €/t, 

kasvades 2018. aasta III kvartaliga võrreldes 42,8% (+8,1 €/t). 

 

Toornafta ja kütteõli hinnad langesid võrreldes eelmise aastaga 

Meie toodetavale põlevkiviõlile kõige lähedasem õliturul laialdaselt kaubeldav 

toode on 1% väävlisisaldusega kütteõli, mille hind sõltub peamiselt Brenti 

toornafta hinnast.  

III kvartalis hoidsid nafta hinda madalal vähenev üleilmne nõudlus, ootused 

majanduskasvu pidurdumise osas ja USA kasvavad nafta laovarud. Septembris 

põhjustas mõningast hinnatõusu rünnak Saudi Araabia naftatehaste pihta. 

Brenti toornafta keskmine hind oli 2019. aasta III kvartalis 62,0 USD/bbl ehk 

18,3% madalam (-13,9 USD/bbl) kui 2018. aasta III kvartalis. 

Naftatoodete ja kütteõli hinnad liikusid III kvartalis sarnaselt.  

1% väävlisisaldusega kütteõli keskmine hind oli 2019. aasta III kvartalis  

339,0 €/t ehk 7,2% (-26,4 €/t) madalam kui 2018. aasta III kvartalis.  
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Olulisemad sündmused III kvartalis

Klienditeenused 

Tegime päikesepaneelide paigaldamise klientidele lihtsamaks 

Tulime turule uue kuumaksepõhise lahendusega päikesepaneelide 

paigaldamiseks. Pakutava finantseerimisteenuse puhul ei pea klient suurt 

summat korraga investeerima. Sellega tagame meie klientidele võimaluse osa 

saada keskkonnasõbralikest ja mugavatest energiateenustest. 

Uuendasime Enefit Leedu ja Enefit Poola kodulehekülgi 

Oma Leedu ja Poola klientide mugavamaks teenindamiseks ja uute klientide 

võitmiseks andsime värskema ja selgema näo ka nende riikide kodulehtedele. 

Uutelt lehtedelt leiab kiiremini kasulikku infot meie elektri- ja gaasipakettide ning 

erinevate energiateenuste kohta.  

Taastuvenergia 

Astusime sammu edasi Loode-Eesti meretuulepargi arendusprotsessis 

Kärdlas toimus 18. septembril Enefit Greeni poolt arendatava ja Hiiumaa 

lähistele plaanitava Loode-Eesti meretuulepargi keskkonnamõju hindamise 

(KMH) aruande avalik arutelu. Kui käesolev KMH saab kinnitatud, läheme edasi 

hoonestusloa menetlusega. Kokku on Eesti Energia portfellis hetkel kaks 

meretuulepargi arendust - lisaks Loode-Eestile ka Liivi lahe projekt. Riiklike 

taastuvenergia eesmärkide täitmiseks vajab Eesti aastaks 2030 vähemalt üht 

meretuuleparki. 

 

 

Suurenergeetika 

Tagame elektrienergia varustuskindluse Eesti keskmise tarbimise 

ulatuses 

Omaniku ootuse kohaselt tagame aastani 2023 Eesti elektrienergia 

varustuskindluse. Lisaks kolmele keevkihtplokile hoiame valmisolekus 

vähemalt kahte väävlipüüdmisseadmetega varustatud plokki. 

Eesti Energial on võimekus lahendada globaalseid keskkonnaprobleeme 

Korraldasime Eesti Energia keskkonnapäeva teemal ,,Kust saab alguse toimiv 

ringmajandus?“. Eesti lähiregioonis ei suuda ükski riik luua iseseisvalt 

kõikehõlmavat ringmajandust, sest tänapäevane tehnoloogiline jäätmete 

taaskasutus eeldab mahukaid investeeringuid ja riikide koostööd 

tarnekindluseks. Eesti Energia võimekus keskkonnaprobleeme lahendada ei 

piirdu ainult Eestiga. 

Võrguteenused 

Töötasime välja erilahenduse, mis tagab ettevõtetele stabiilse 

võrgukvaliteedi 

Tundlike elektriseadmetega ettevõtted vajavad elektrikvaliteeti, mis on kõrgem 

kui seaduste ja standardite poolt sätestatu. Näiteks haiglates või kaasaegsetel 

tootmisliinidel on kasutatavad kõrgtehnoloogilised seadmed tundlikud 

vähesemalegi pingekõikumisele, mis normi kohaselt on lubatud ja elektrivõrgus 

paratamatu. 

Elektrilevi töötas klientide vajaduse põhjal välja terviklahenduse, mis suudab 

välistada konkreetses tarbimiskohas kõik võimalikud pingekõikumised ja 



 

   
 

elektrikatkestused. Lahendus põhineb superkondensaatoritel, akudel ja 

generaatoril. Protsess on juhitud automaatselt. 

Liitsime esimesed majapidamised kiire interneti võrguga 

Juulikuus avasime kiire interneti võrguga liitumise esimestes piirkondades. 

Elektrilevi kiire internetivõrk on Eestis ainulaadsena operaatorineutraalne, mis 

võimaldab kliendil valida talle sobiva sideoperaatori ja seda soovi korral 

vahetada. Elektrilevi võrgus pakub teenust enam kui 10 sideoperaatorit. 

Kolmanda kvartali lõpuks oli sidevõrguga liitumisvõimalus avatud ligi 8900 

aadressile ja võrgu ehitustöödega alustatud. Viie aastaga soovime kiire 

internetiteenuse võimaluse tuua ligikaudu 100 000 aadressini. 

 

 

  



 

   
 

Majandustulemused 

Müügitulu ja EBITDA 

Eesti Energia 2019. aasta III kvartali müügitulu ulatus 205,9 mln euroni. 

Müügitulu kasvas 2018. aasta III kvartaliga võrreldes 3,1% (+6,2 mln eurot). 

  

 

Kulumieelne ärikasum EBITDA oli 42,1 mln eurot, kahanedes aastaga 27,9% 

(-16,3 mln eurot). III kvartali puhaskasumiks kujunes -9,5 mln eurot 

(-20,4 mln eurot).  

Elektrienergia müügitulude vähenemine ning vedelkütuste müügitulude 

suurenemine olid peamiselt tingitud muutustest müügikogustes. Võrguteenuse 

müügitulude vähemise tingis madalam keskmine müügihind. Muude toodete 

müügitulu kasvas peamiselt gaasienergia ning pelletite suuremate tulude tõttu.  

Elektri EBITDA kahanes tulenevalt madalamast marginaalist ning väiksemast 

müügikogusest. Võrguteenuse EBITDA langus oli seotud madalama 

marginaaliga. Vedelkütuste EBITDA kasvas suurema müügikoguse toel. 

Muude toodete segmendi EBITDA aasta võrdluses kasvas. Suurimat mõju 

avaldas sellele Auvere elektrijaama üleandmise hilinemisega seotud 

leppetrahvide negatiivne mõju eelmisel aastal. 
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Elektrienergia 

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

allikas. Ka 2019. aasta III kvartalis teenisime suurima osa oma müügitulust 

elektri müügist.  

Elektrienergia müügitulu  

Võrreldes 2018. aasta III kvartaliga elektri müügihind kasvas ja müügikogus 

vähenes. Elektrienergia müügitulu 2019. aasta III kvartalis kahanes 6,0% 

109,2 mln euroni (-7,0 mln eurot).  

 

Keskmine elektri müügihind  

Eesti Energia kontserni keskmine elektri müügihind oli 2019. aasta III kvartalis 

54,7 €/MWh ehk 5,1% kõrgem (+2,6 €/MWh) kui 2018. aasta III kvartalis. 

Keskmine müügihind ei sisalda tuletistehingute mõju. Koos tuletistehingutega 

oli keskmine müügihind 2019. aasta III kvartalis  54,3 €/MWh ehk 6,5% kõrgem 

(+3,3 €/MWh) kui eelmise aasta samal perioodil.  

Tuletistehingutest teenisime 2019. aasta III kvartalis kahjumit 0,8 mln eurot. 

Aasta varem saime samal perioodil tuletistehingutest kahjumit 2,3 mln eurot. 
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Elektri müügimaht ja Eesti Energia turuosa 

2019. aasta III kvartalis müüsime 1904 GWh elektrit, mida on 277 GWh ehk 

12,7% vähem kui 2018. aasta samal perioodil.  

Hulgimüük vähenes 2018. aasta III kvartaliga võrreldes 534 GWh  

(-72,2%) tasemeni 206 GWh. Jaemüük kasvas eelmise aasta sama perioodiga 

võrreldes 257 GWh (+17,8%), jõudes tasemeni 1698 GWh. Jaemüük jagunes 

turgude vahel: Eesti 895 GWh (-42 GWh), Läti 251 GWh (-7 GWh), Leedu  

326 GWh (+139 GWh) ning Poola 212 GWh (+154 GWh). 

Eesti Energia tegutseb Lätis, Leedus, Poolas, Soomes ja Rootsis Enefiti 

kaubamärgi all. Müügilepingute täitmiseks ostame elektrit börsilt. 

Meie klientide tarbitud elektrienergia mahtude järgi oli Eesti Energia turuosa 

2019. aasta III kvartalis Eestis 56%, langedes võrreldes aastataguse ajaga 3 

protsendipunkti. Elektri üldteenust kasutati 2019. aasta III kvartali lõpu seisuga 

20% tarbimiskohtadest.  

Eesti Energia turuosa Lätis ja Leedus oli 2019. aasta III kvartalis vastavalt 14% 

ja 13%.  Balti riikides kokku oli Eesti Energia turuosa elektri jaeturul 27% 

kasvades aastataguse ajaga võrreldes 2 protsendipunkti. 

Elektri tootmismaht 

2019. aasta III kvartalis tootsime 951 GWh elektrienergiat ehk 56,4% vähem 

kui 2018. aasta III kvartalis (-1231 GWh). Tootmismahtude vähenemine oli 

peamiselt tingitud kõrgemast CO2 heitmeühiku kvoodi hinnast ja 

kättesaadavate tootmisvõimsuste vähendamisest. Kättesaadavate 

tootmisvõimsuste vähendamine oli seotud kolme ploki aastahooldusega. 

III kvartalis tootsime 241 GWh taastuvenergiat (+212%,  

+164 GWh), sh. Enefit Greenis 220 GWh (+242%, +156 GWh). Suurima osa 

taastuvenergia toodangust andsid tuulepargid, mis tootsid 197 GWh elektrit 

(+314%, +150 GWh). Toodangu kasvu  peamiseks põhjuseks on lisandunud 

Nelja Energia tuulepargid ja eelmise aastaga võrreldes soodsamad tuuleolud. 

Taastuvenergia ja tõhusa koostootmise toetust saime III kvartalis 4,3 mln eurot  

(+1,0 mln eurot). 

Elektri peamised tootenäitajad 
 

III kv 2019 III kv 2018 

Põhivarade tootlus* % 3,5 6,2 

Elektri EBITDA €/MWh 5,7 13,9 

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

Elektrienergia EBITDA 

Elektri EBITDA oli III kvartalis 10,5 mln eurot (-65,6%, -19,9 mln eurot). 

Madalama marginaali mõju EBITDA-le oli -17,2 mln eurot (-9,0 €/MWh). 

Keskmine elektri müügitulu megavatt-tunni kohta (ilma tuletistehinguteta) 

kasvas 3,4 euro võrra (mõju +6,8 mln eurot). Keskmine elektri müügihind 

kasvas sealjuures +2,6 €/MWh ning toetused +0,8 €/MWh. Keskmise 

muutuvkulu kasv avaldas EBITDA-le mõju -23,9 mln eurot. Muutuvkulud 

kasvasid peamiselt kõrgemate elektrienergia ostukulude tõttu. 

Elektri müügimahu vähenemise mõju EBITDA-le oli -8,0 mln eurot ja 

tuletistehingute kasumi suurenemise mõju +1,5 mln eurot.  
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Püsikulude muutuse mõju EBITDA-le oli +3,2 mln eurot, sh Enefit Greeni 

püsikulude mõju -4,1 mln eurot, Klienditeenuste üksuse püsikulude mõju  

-0,5 mln eurot ning Suurenergeetika püsikulude mõju +7,8 mln eurot. 

Muud mõjud summas +0,5 mln eurot tulenesid peamiselt tuletisinstrumentide 

väärtuse muutusest ning keskkonnakaitseliste eraldiste moodustamisest.
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Võrguteenus

Võrguteenus on teine Eesti Energia oluline müügitulu ja kasumi allikas.  

Võrguteenuse müügitulu, müügimaht ja hind 

2019. aasta III kvartalis võrguteenuse müügitulu vähenes 6,9% ja müügimaht 

kasvas 0,8% võrra. Võrguteenuse müügituluks kujunes 48,5 mln eurot (-3,6 mln 

eurot) ja müügimahuks 1472 GWh (+11,8 GWh). 

Keskmine võrguteenuse hind oli III kvartalis 32,9 €/MWh, kahanedes eelmise 

aasta sama ajaga võrreldes 2,7 €/MWh. Müügitulu ja keskmise võrguteenuse 

hinna langus tulenes peamiselt võrguteenuse tariifi alanemisest. 

Võrgukaod 

Võrgukaod olid 2019. aasta III kvartalis 65,8 GWh ehk 4,23% võrku sisenenud 

elektrist (2018. aasta III kvartalis 67,5 GWh ehk 4,33%). Kaoenergia maht on 

püsinud eelmise aasta tasemel. 

Elektrikatkestused 

Riketest tingitud elektrikatkestuste keskmine kestus oli 2019. aasta III kvartalis 

20,8 minutit (2018. aasta III kvartalis 52,6 minutit), vähenedes tulenevalt  

parematest ilmastikuoludest.  
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Plaaniliste katkestuste keskmine kestus oli 16,6 minutit (2018. aasta III kvartalis 

20,2 minutit). Plaaniliste katkestuste kestvus sõltub võrgu korraliste hoolduste 

ja uuendamiste mahust. 

Võrguteenuse peamised tootenäitajad 

 III kv 
2019 

III kv 
2018 

Põhivarade tootlus % 4,3 5,7 

Võrgukaod GWh 65,8 67,5 

SAIFI indeks 0,37 0,63 

SAIDI (plaaniväline) indeks 20,8 52,6 

SAIDI (plaaniline) indeks 16,6 20,2 

Korrigeeritud RAB mln € 797 781 

Elektrikatkestusi aitab vähendada paljasjuhtmete asendamine ilmastikukindlate 

kaablitega. 2019. aasta III kvartali lõpus oli ilmastikukindla võrgu osakaal 

madalpingevõrgus 89,6% ja keskpingevõrgus 39,1%. 

 

 

 

 

 

Võrguteenuse EBITDA  

Võrguteenuse EBITDA oli 2019. aasta III kvartalis 22,5 mln eurot (-8,7%,  

-2,1 mln eurot). 

Võrguteenuse EBITDA langus tulenes peamiselt marginaali vähenemisest 

(mõju kokku -2,9 mln eurot), mis omakorda oli põhjustatud keskmise 

müügihinna langusest. 

Võrguteenuse müügimaht kasvas 0,8%, mõju EBITDA-le oli +0,3 mln eurot. 

Eelmise aasta sama perioodiga võrreldes võrguteenuse püsikulud 2019. aasta 

III kvartalis vähenesid.  
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Vedelkütused

Vedelkütuste tootmine on tugeva potentsiaaliga tegevusvaldkond, mis on 

oluliselt mõjutatud turuhindade kõikumisest. 

Võrreldes 2018. aasta III kvartaliga kahanesid turuhinnad 2019. aasta III 

kvartalis 7,2%. 

Vedelkütuste müügitulu ja müügimaht  

2019. aasta III kvartalis müüsime 100,9 tuhat tonni vedelkütuseid ja teenisime 

müügitulu 28,1 mln eurot. Vedelkütuste müügitulu suurenes eelmise aasta 

sama perioodiga võrreldes 35,9% (+7,4 mln eurot). Müügimaht kasvas 

võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 26,9% (+21,4 tuhat tonni). 

Vedelkütuste müügimahtu ja müügitulu kasvatasid 2019. aasta III kvartalis 

kõrgem müügihind ja suurem toodangukogus.  

Vedelkütuste hind 

Vedelkütuste keskmine müügihind (ilma tuletistehinguteta) kahanes eelmise 

aasta III kvartaliga võrreldes 7,8% tasemele 333,7 €/t (-28,4 €/t), peamiselt 

tulenevalt madalamatest turuhindadest.  
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Tuletistehingutest teenisime 2019. aasta III kvartalis kahjumit 55 €/t. Koos 

tuletistehingutega oli vedelkütuste keskmine müügihind 2019. aasta III kvartalis 

278,7 €/t (võrreldes eelmise aasta sama perioodiga +7,1%, +18,4 €/t). 

Võrdlustoote, raske kütteõli, maailmaturuhind kahanes aastataguse perioodiga 

võrreldes 7,2%.  

Vedelkütuste tootmismaht 

2019. aasta III kvartalis tootsime 112,9 tuhat tonni vedelkütuseid. Võrreldes 

eelmise aasta sama perioodiga kasvas tootmismaht 9,0% (+9,3 tuhat tonni). 

Tootmismahu kasv tulenes uue õlitehase Enefit 280 pikemast tööajast, 2018. 

aasta augustis oli Enefit 280 plaanilises remondis. 

Vedelkütuste peamised tootenäitajad 

 III kv 
2019 

III kv 
2018 

Põhivarade tootlus* % 12,4 4,8 

Vedelkütuste EBITDA €/tonn 101,4 91,6 

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

 

Vedelkütuste EBITDA  

Vedelkütuste EBITDA oli 2019. aasta III kvartalis 10,2 mln eurot (+40,5%, 

 +2,9 mln eurot).  

 

 

Marginaali vähenemise mõju EBITDA-le oli -2,2 mln eurot (-22,1 €/t), mis 

tulenes peamiselt keskmise müügihinna langusest (-28,4 €/t). 

Vedelkütuste müügimahu suurenemise mõju oli +5,5 mln eurot. 

Püsikulude muutuse mõju oli -3,6 mln eurot, sealhulgas suurematest 

tööjõukuludest -1,5 mln eurot ning laovarude muutuse püsikulude 

komponendist -1,6 mln eurot. 

Tuletistehingute väiksema kahjumi mõju EBITDA-le oli +2,5 mln eurot. 
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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 2019. aasta III kvartalis 107,5 GWh. Meie klientide 

tarbitud gaasienergia mahtude järgi oli Eesti Energia turuosa samal perioodil 

17,1%. 

Gaasi jaemüük Lätis oli 2019. aasta III kvartalis 76,2 GWh, Leedus 14,1 GWh 

ning Poolas 27,2 GWh. Tarbitud gaasienergia mahtude järgi oli meie turuosa 

Lätis samal perioodil 2,6%, Leedus 0,3% ja Poolas 0,1%. 

Muude toodete ja teenuste müügitulu 

2019. aasta III kvartalis teenisime muude teenuste ja toodete müügist tulusid 

20,1 mln eurot. Müügitulu kasvas eelmise aasta III kvartaliga võrreldes 87,3% 

(+9,4 mln eurot). 

Pelletite müügitulud kasvatasid muude toodete segmendi tulusid +5,4 mln 

eurot. Gaasienergia müügitulud kasvasid +2,1 mln eurot. Soojusenergia 

müügitulud kasvasid võrreldes eelmise aastaga +0,2 mln eurot. 

 

Muude toodete ja teenuste EBITDA  

Muude toodete ja teenuste EBITDA kasvas 2019. aasta III kvartalis 

aastatagusega võrreldes 2,8 mln euro võrra -1,1 mln euroni. 

2018. aasta III kvartali tulemus sisaldab Auvere elektrijaama üleandmise 

hilinemisega seotud leppetrahvide mõju, mis avaldas eelmise aasta III kvartalis 
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EBITDA-le negatiivset mõju -3,5 mln euro ulatuses. 2019. aasta III kvartalis 

leppetrahve ei olnud, mistõttu 2019. aasta III kvartali EBITDA kasvas +3,5 mln 

eurot võrreldes 2018. aasta III kvartaliga. 

Soojuse EBITDA kasvas 0,1 mln euro võrra. Muud mõjud vähendasid 

EBITDA-t summaarselt 0,8 mln euro võrra. 
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Rahavood 

2019. aasta III kvartali äritegevuse rahavood olid 5,2 mln eurot. EBITDA-

ga võrreldes (42,1 mln eurot) kujunesid äritegevuse rahavood III kvartalis 

87,8% ehk 37,0 mln euro võrra väiksemaks. 

 

Seoses  käibekapitali muutustega kujunesid rahavood EBITDA-st 25,8 mln 

eurot väiksemaks. Lühiajaliste kohustuste vähenemise mõju oli -1,7 mln eurot, 

varude suurenemise mõju käibekapitalile oli -6,4 mln eurot ning lühiajaliste 

nõuete suurenemine vähendas käibekapitali -20,8 mln euro võrra.  

CO2 heitmekvootide arvelduste mõju EBITDA ja rahavoo võrdluses oli +9,6 mln 

eurot. 

Tuletisinstrumentide tehingute mõju (v.a CO2 instrumendid) oli -3,1 mln eurot, 

sh elektriga seotud instrumentide mõju -4,7 mln eurot ja õliga seotud 

instrumentide mõju +4,5 mln eurot. Tuletisinstrumentide mõjud kujunevad nii 

mitterahalistest kui ka rahalistest mõjudest EBITDA-le ja äritegevuse 

rahavoogudele. 

Makstud laenuintresside mõjul vähenesid äritegevuse rahavood 14,6 mln euro 

võrra. Seoses tulumaksu tasumisega vähenesid äritegevuse rahavood 0,3 mln 

eurot. Dividendide tulumaksu tasumist III kvartalis ei toimunud. 

Muud mõjud olid -2,7 mln eurot, millest liitumistasude arvelevõtmise mõju oli  

-2,3 mln eurot. 

Võrreldes eelmise aasta III kvartaliga vähenesid äritegevuse rahavood 

90,3% (-47,9 mln eurot). 

 

Käibekapitali muutuste mõju võrreldes 2018. aasta III kvartaliga oli -11,1 mln 

eurot. Sealjuures lühiajaliste nõuete muutuse mõju käibekapitalile oli -29,2 mln 

eurot, varude muutuse mõju +3,8 mln eurot ja lühiajaliste kohustuste muutuse 

mõju +1,2 mln eurot. 

CO2 heitmekvootide arvelduste mõju oli -17,4 mln eurot. 

Tuletisinstrumentide mõju (v.a CO2 instrumendid) oli -8,2 mln eurot, sh elektriga 

seotud instrumentide mõju -6,8 mln eurot ja õliga seotud instrumentide mõju 

+0,8 mln eurot. 

2019. aasta III kvartalis tasusime võrreldes 2018. aasta III kvartaliga 0,2 mln 

eurot enam tulumaksu. Kummaski kvartalis dividende tulumaksu ei tasutud. 

Laenuintresse maksime 2019. aasta III kvartalis 5,4 mln eurot vähem kui aasta 

varem.  
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Investeerimine 

Investeerisime 2019. aasta III kvartalis kokku 34,4 mln eurot, mida on 43,9% 

vähem kui 2018. aastal samal ajal (-26,9 mln eurot). Elektrivõrguga seotud 

investeeringud moodustasid 18,5 mln eurot (-1,3%, -0,2 mln eurot) ja 

baasinvesteeringud (v.a elektrivõrk) 7,7 mln eurot (-49,8%, -7,7 mln eurot).  

 

Taastuvenergia osakaalu suurendamine 

Taastuvenergia mahtude kasvatamiseks investeerisime 2019. aasta III kvartalis 

2,7 mln eurot tuuleparkide arendamisse Eestis ja Leedus. Iru jäätmejaamas 

teostati esimene suurhooldus, kuhu investeeriti 1,3 mln eurot. 

Suurenergeetika efektiivsuse kasvatamine 

Suurenergeetika valdkonna efektiivsuse suurendamiseks investeerisime 2019. 

aasta III kvartalis 0,7 mln eurot Balti elektrijaama jäätmepuidu purustamise ja 

metalli eemaldamise kompleksi. Balti elektrijaamas investeerisime 2019. aasta 

III kvartalis veel 0,8 mln eurot Enefit Tehnoparkide projekti raames 

infrastukruuri parendustöödesse ja parkide ehitamisse.  

Võrguteenuse kvaliteedi parandamine 

Võrguteenuse kvaliteedi säilitamiseks ja järjepidevaks tõstmiseks 

investeerisime 2019. aasta III kvartalis 18,5 mln eurot (2018. aasta III kvartalis 

18,7 mln eurot).  

III kvartalis ehitasime 69 alajaama ja 283 kilomeetrit liini (2018. aasta III 

kvartalis 65 alajaama ja 355 kilomeetrit liini). 

III kvartali lõpu seisuga oli Elektrilevi madalpinge võrgust ilmastikukindel 90% 

(2018. aasta III kvartali lõpus 87%). Kokku suurenes aastaga madalpinge 

ilmastikukindel võrk 800 km ning paljasjuhtmetega võrk vähenes 883 km võrra. 

2019. aasta III kvartali lõpu seisuga oli kogu madalpinge ja keskpinge võrgust 

ilmastikukindel 68% (2018. aasta III kvartali lõpus 66%). 
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Finantseerimine 

Eesti Energia peamised võõrkapitali allikad on rahvusvaheline võlakirjaturg 

ning investeerimislaenud Euroopa Investeerimispangalt (EIB) ja 

kommertspankadelt. Neid täiendavad likviidsuslaenu- ja garantiilimiidid 

regionaalsetelt pankadelt. 

Kontserni võlakohustuste maht oli 2019. aasta III kvartali lõpus 

nominaalväärtuses 1133 mln eurot (1155 mln eurot 2019. aasta II kvartali 

lõpus). Korrigeeritud soetusmaksumuses oli võlakohustuste maht 1096 mln 

eurot (1115 mln eurot 2019. aasta II kvartali lõpus).  

Pikaajalised võlakohustused koosnesid 2019. aasta III kvartali lõpu seisuga 

Londoni börsil noteeritud eurovõlakirjadest nominaalväärtuses 606 mln eurot, 

EIB-lt saadud laenudest nominaalväärtuses 144 mln eurot ja 

kommertspankade laenudest nominaalväärtuses 382 mln eurot. 

Kommertspankade laenudest moodustasid 2019. aasta III kvartali lõpu seisuga 

Enefit Greeni pangalaenud 232 mln eurot ja Eesti Energia emaettevõtte 

pangalaenud 150 mln eurot. III kvartalis tegime korralise Enefit Greeni 

pangalaenude tagasimakse summas 9,3 mln eurot ning korralise EIB laenu 

tagasimakse summas 12,4 mln eurot. 

2019. aasta III kvartali lõpu seisuga oli kontserni likviidsete varade jääk 42 mln 

eurot. Eesti Energial oli 2019. aasta III kvartali lõpu seisuga välja võtmata 

likviidsuslaene kahelt regionaalselt pangalt (SEB ja OP Corporate Bank) kokku 

300 mln eurot, sellest tähtajaga 2020. aasta juulis 150 mln eurot ja tähtajaga 

2021. aasta juunis 150 mln eurot. 

Eesti Energia võlakohustuste kaalutud keskmine intressimäär oli 2019. aasta 

III kvartali lõpu seisuga 2,05% ehk 0,02 protsendipunkti kõrgem kui 2019. aasta 

II kvartali lõpus. 

 

2019. aasta III kvartali lõpus oli Eesti Energia kontserni võlakohustustest 

fikseeritud intressimääraga laene summas 751 mln eurot (2019. aasta II kvartali 

lõpus 763 mln eurot). Ujuva intressimääraga võlakohustusi oli summas 382 mln 

eurot (2019. aasta II kvartali lõpus 391 mln eurot). Kontserni kõik 

võlakohustused on nomineeritud eurodes. 
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Kontserni netovõlg oli 2019. aasta III kvartali lõpus 1054 mln eurot (2019. aasta 

II kvartali lõpus 1022 mln eurot). Netovõla ja EBITDA suhtarv oli 2019. aasta III 

kvartali lõpus tasemel 3,7 (2019. aasta II kvartali lõpus tasemel 3,4). Praegune 

netovõla ja EBITDA suhtarvu tase on üle finantspoliitikaga ettenähtud 3,5. Eesti 

Energia strateegias on ette nähtud sammud finantspoliitika eesmärgiga 

vastavusse jõudmiseks. 

Laenulepingutega on Eesti Energia võtnud kohustuse mitte ületada teatud 

finantssuhtarvude piirmäärasid. 2019. aasta III kvartali lõpu seisuga olid kõik 

kontserni finantsnäitajad piirmääradega kooskõlas. 

2019. aasta augustis otsustas reitinguagentuur Standard and Poor’s langetada 

Eesti Energia krediidireitingu tasemele BBB-. 2019. aasta II kvartali lõpu 

seisuga olid Eesti Energia kontserni krediidireitingud tasemel BBB- (Standard 

and Poor’s, väljavaade stabiilne) ja Baa3 (Moody’s, väljavaade stabiilne). Eesti 

Energia finantspoliitika eesmärgiks on investeerimisjärgu tasemel 

krediidireiting rahvusvahelistelt krediidireitinguagentuuridelt.

Netovõlg/EBITDA suhtarv ja finantsvõimendus 
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2019. aasta väljavaade 

Võrreldes 2019. aasta II kvartali aruandes toodud prognoosiga on kontserni 

2019. aasta väljavaade muutunud. 

Prognoosi kohaselt 2019. aasta müügitulud kasvavad ning EBITDA langeb 

võrreldes 2018. aastaga. 

Müügitulusid mõjutavad positiivselt Enefit Greeni müügitulude 

kahekordistumine ja klienditeenuste müügitulude kasv. Elektri ja vedelkütuste 

turuhinnad on aasta koondvaates püsinud stabiilsetena ja seega müügituludele 

olulist mõju ei avalda. 

EBITDA langus on tingitud CO2 kvootide kõrgest turuhinnast ja Auvere 

elektrijaama pikemast remondiperioodist.  

Võrreldes 2018. aastaga, 2019. aastal investeeringud vähenevad. Suurimad 

arendusinvesteeringud on planeeritud taastuvenergia valdkonda. 

Investeeringute prognoos on vähenenud tulenevalt Soome tuuleparkide 

investeeringute edasilükkumisest. 

2018. aasta eest maksame omanikule dividende summas 57,0 mln eurot, 

millele lisandub tulumaks 12,3 mln eurot. 

 

 

Riskimaandamistehingud 

Kontserni tulud elektri- ja vedelkütuste müügist sõltuvad maailmaturu  

hindadest. Turuhindade muutustest tulenevate riskide maandamiseks sõlmime 

tuletistehinguid. Oleme 2019. aastasse sõlminud elektri 

riskimaandamistehinguid mahus 0,8 TWh (sh jaeturul ette müüdud 

elektrienergia) keskmise hinnaga 43,5 €/MWh. Vedelkütuste 

riskimaandamistehinguid oleme sõlminud 2019, aastasse 82,5 tuhande tonni 

ulatuses keskmise hinnaga 273,4 €/tonn ja 2020. aastasse 280,5 tuhat tonni 

keskmise hinnaga 303,1 €/t. 2019. aastaks on meie CO2 heitmekvootide 

positsioon 9,4 mln tonni keskmise hinnaga 11,3 €/t.  2020. aastaks on CO2 

positsioon 0,9 mln tonni.
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Lühendatud konsolideeritud kasumi- ja koondkasumiaruanne 
KONSOLIDEERITUD KASUMIARUANNE 

miljonites eurodes Lisa 3kv 2019 3kv 2018 9k 2019 9k 2018 12k 2019/18 12k 2018/17 

Müügitulu 3 205,9 199,7 698,9 614,2             959,9              817,6  

Muud äritulud   2,8 1,5 13,6 16,0               19,5                40,5  

Sihtfinantseerimine   0,1 0,1 0,5 0,3 0,7 0,4 

                

Valmis- ja lõpetamata toodangu varude jääkide muutus   0,8 5,6 18,5 7,8 21,9 10,2 

Kaubad, toore, materjal ja teenused   -124,5 -95,5 -386,3 -289,4 -501,7 -388,9 

Tööjõukulud   -33,4 -35,8 -116,7 -109,5 -162,9 -149,7 

Põhivara kulum ja väärtuse langus   -46,0 -41,1 -142,6 -109,7 -187,4 -143,8 

Muud tegevuskulud   -9,6 -17,2 -39,6 -51,2 -53,5 -82,2 

                

ÄRIKASUM   -3,9 17,3 46,3 78,5 96,5 104,1 

Finantstulud   0,1 0,1 0,2 0,3 0,2 0,4 

Finantskulud   -8,2 -7,4 -28,2 -11,3 -42,0 -14,5 

Neto finantstulud (-kulud)   -8,1 -7,3 -28,0 -11,0 -41,8 -14,1 

                

Kasum kapitaliosaluse meetodil investeeringutelt 
sidusettevõtjatesse 

  2,1 1,0 3,0 1,8 7,8 2,5 

                

KASUM ENNE TULUMAKSUSTAMIST   -9,9 11,0 21,3 69,3 62,5 92,5 

TULUMAKSUKULU   0,4 -0,1 -11,9 -3,2 -13,0 -3,2 

                

ARUANDEPERIOODI KASUM   -9,5 10,9 9,4 66,1 49,5 89,3 

sh emaettevõtja omaniku osa kasumist   -9,5 10,8 9,0 66,0 49,0 89,2 

mittekontrolliva osaluse osa kasumist/kahjumist   - 0,1 0,4 0,1 0,5 0,1 

                

Tava puhaskasum aktsia kohta (eurodes) 9 -0,02 0,02 0,01 0,11 0,08 0,14 

Lahustunud puhaskasum aktsia kohta (eurodes) 9 -0,02 0,02 0,01 0,11 0,08 0,14 
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KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE 

miljonites eurodes Lisa 3kv 2019 3kv 2018 9k 2019 9k 2018 12k 2019/18 12k 2018/17 

ARUANDEPERIOODI KASUM   -9,5 10,9 9,4 66,1 49,5 89,3 

Muu koondkasum               

Kirjed, mida võib edaspidi ümber klassifitseerida 
kasumiaruandesse:   

            

Riskimaandamisinstrumentide ümberhindlus   15,7 8,5 -9,3 -30,6 24,7 -44,7 

Välismaiste tütarettevõtjate ümberarvestusel tekkinud valuutakursivahed 
  

0,6 0,4 1,0 0,9 1,1 0,6 

Aruandeperioodi muu koondkasum   16,3 8,9 -8,3 -29,7 25,8 -44,1 

                

ARUANDEPERIOODI KOONDKASUM KOKKU   6,8 19,8 1,1 36,4 75,3 45,2 

sh emaettevõtja omaniku osa kasumist 
  

6,8 19,7 0,7 36,3 74,8 45,1 

mittekontrolliva osaluse osa kasumist/kahjumist 

  

- 0,1 0,4 0,1 0,5 0,1 
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Lühendatud konsolideeritud finantsseisundi aruanne 

miljonites eurodes Lisa 30.09.2019 30.09.2018 31.12.2018 

Põhivara         

Materiaalne põhivara 6 2 913,1 2 508,1 2 955,4 

Immateriaalne põhivara   65,1 40,1 61,3 

Edasilükkunud tulumaksuvara   1,1 - 0,6 

Investeeringud sidusettevõtjatesse   48,5 38,0 44,2 

Tuletisinstrumendid 7 15,6 0,1 11,5 

Pikaajalised nõuded   1,6 1,3 1,6 

Kokku põhivara   3 045,0 2 587,6 3 074,6 

          

Käibevara         

Varud   122,3 82,9 90,5 

Kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikud 5  50,7 111,3 126,4 

Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded   147,6 129,2 167,0 

Tuletisinstrumendid 7 30,1 8,9 39,1 

Raha ja raha ekvivalendid   41,9 164,1 61,5 

Kokku käibevara   392,6 496,4 484,5 

Kokku varad 3 3 437,6 3 084,0 3 559,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

miljonites eurodes Lisa 30.09.2019 30.09.2018 31.12.2018 

OMAKAPITAL         

Emaettevõtja omanikule kuuluv kapital ja 
reserved 

        

Aktsiakapital 8 621,6 621,6 621,6 

Ülekurss   259,8 259,8 259,8 

Kohustuslik reservkapital   62,1 62,1 62,1 

Riskimaandamise reserve   -18,1 -42,8 -8,8 

Realiseerimata kursivahed   10,6 9,5 9,6 

Jaotamata kasum   865,7 873,8 913,7 

Kokku emaettevõtja omanikule kuuluv kapital 
ja reserved 

  1 801,7 1 784,0 1 858,0 

Mittekontrolliv osalus   1,9 0,4 1,6 

Kokku omakapital   1 803,6 1 784,4 1 859,6 

          

KOHUSTUSED         

Pikaajalised kohustused         

Võlakohustused 10 1040,6 704,7 966,8 

Edasilükkunud tulumaksukohustused   12,5 - 12,9 

Muud võlad   1,5 12,5 1,6 

Tuletisinstrumendid  7 12,0 - 2,8 

Tulevaste perioodide tulud   228,2 206,8 213,0 

Eraldised 12 31,6 34,4 31,4 

Kokku pikaajalised kohustused   1 326,4 958,4 1 228,5 

Lühiajalised kohustused         

Võlakohustused 10 55,1 17,9 142,7 

Võlad hankijatele ja muud võlad   181,0 172,6 212,6 

Tuletisinstrumendid 7 9,6 64,3 20,5 

Tulevaste perioodide tulud   0,2 0,5 0,3 

Eraldised 12 61,7 85,9 94,9 

Kokku lühiajalised kohustused   307,6 341,2 471,0 

Kokku kohustused   1 634,0 1 299,6 1 699,5 

Kokku kohustused ja omakapital   3 437,6 3 084,0 3 559,1 
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Lühendatud konsolideeritud rahavoogude aruanne 

miljonites eurodes Lisa 3kv 2019 3kv 2018 9k 2019 9k 2018 12k 2019/18 12k 2018/17 

Rahavood äritegevusest               

Äritegevusest saadud raha 11 20,0 72,9 159,2 168,7 199,0 208,1 

Makstud intressid ja laenukulud   -14,6 -20,0 -17,1 -20,2 -27,8 -26,8 

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

Makstud tulumaks   -0,3                    -    -11,3 -11,4 -11,5 -11,5 

Kokku rahavood äritegevusest   5,2 53,0 131,0 137,4 159,9 170,2 

                

Rahavood investeerimisest               

Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel   -41,3 -47,8 -109,3 -124,9 -154,3 -155,3 

Laekunud liitumis- ja muud teenustasud   5,1 4,7 16,4 16,2 23,5 21,4 

Laekunud materiaalse põhivara sihtfinantseerimisest   -0,1 0,3 -0,1 0,2 -0,1 0,3 

Laekunud materiaalse põhivara müügist    0,3 0,9 1,8 1,4 2,5 2,4 

Tasutud finantsinvesteeringu soetamisel 5                    -                       -    -0,9                    -    -0,9                    -    

Antud laenud                      -                       -                       -                       -                       -    -0,2 

Antud laenude tagasimaksed   0,4                    -    0,6                    -    0,6                    -    

Sisse makstud sidusettevõtjate aktsiakapitali   -1,2 -0,9 -3,2 -3,2 -3,2 -3,2 

Tasutud tütarettevõtjate soetamisel (miinus omandatud raha ja raha 
ekvivalendid) 

13 
0,4                    -    -6,9                    -    -256,8                    -    

Pikaajalistelt finantsinvesteeringutelt laekunud dividendid   1,8 0,4 4,0 2,6 3,9 2,6 

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

Kokku rahavood investeerimisest   -34,7 -42,4 -97,6 -107,7 -384,8 -97,1 

                

Rahavood finantseerimisest               

Saadud pikaajalised laenud 10                    -                       -    290,0                    -    560,0                    -    

Lunastatud võlakirjad                      -    -152,0                    -    -152,0 -48,5 -152,0 

Tagasi makstud pangalaenud 10 -21,7 -12,4 -303,4 -12,4 -351,2 -17,9 

Tagasi makstud kapitalirendikohustused 10                    -                       -    -11,0                    -    -11,5                    -    

Tasutud tütarettevõtja vähemusosaluse soetamisel                      -                       -    -0,1                    -    -1,8                    -    

Makstud dividendid 8                    -                       -    -28,5                    -    -44,3 -47,0 

Kokku rahavood finantseerimisest    -21,7 -164,3 -53,0 -164,3 102,7 -216,9 

                

Puhas rahavoog   -51,2 -153,8 -19,6 -134,6 -122,2 -143,8 

                

Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi algul   93,1 317,9 61,5 298,7 164,1 307,9 

Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi lõpul   41,9 164,1 41,9 164,1 41,9 164,1 

Kokku raha ja raha ekvivalentide muutus    -51,2 -153,8 -19,6 -134,6 -122,2 -143,8 

 



Eesti Energia III kvartali vahearuanne 2019, 1. juuli – 30. september | 32 | 

 

   
 

Lühendatud konsolideeritud omakapitali muutuste aruanne 
 

miljonites eurodes 

Emaettevõtja omanikule kuuluv omakapital 

Mitte-
kontrolliv 

osalus 
Kokku Aktsia-

kapital 
(lisa 8) 

Ülekurss 

Kohus-
tuslik 

reserv-
kapital 

Muud 
reservid 

Jaota-
mata 

kasum 
Kokku 

Omakapital seisuga 31.12.2017 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 

                  

Omakapital seisuga 31.12.2018 621,6 259,8 62,1 0,8 913,7 1 858,0 1,6 1 859,6 

                  

Aruandeperioodi kasum - - - - 9,0 9,0 0,4 9,4 

Aruandeperioodi muu koondkasum - - - -8,3 - -8,3 - -8,3 

Aruandeperioodi koondkasum kokku - - - -8,3 9,0 0,7 0,4 1,1 

                  

Väljakuulutatud dividendid - - - - -57,0 -57,0 - -57,0 

Tütarettevõtja vähemusosaluse omandamine - - - - -0,1 -0,1 - -0,1 

Kokku tehingud omanikega, mis on kajastatud otse 
omakapitalis 

- - - - -57,1 -57,1 - -57,1 

                  

Omakapital seisuga 30.09.2019 621,6 259,8 62,1 -7,5 865,7 1 801,7 1,9 1 803,6 

 

  



Eesti Energia III kvartali vahearuanne 2019, 1. juuli – 30. september | 33 | 

 

   
 

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 2018 

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 2018 lõppenud majandusaasta kohta koostatud 

raamatupidamise aastaaruandes. 

. 

Alates 1. jaanuarist 2019 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 2018 kohta koostatud konsolideeritud raamatupidamise aastaaruandes.  

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

perioodi 1. jaanuar 2019 - 30. september 2019 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 2018. 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 2019 ja 

31.detsember 2018: 

 
30.09.2019         

miljonites eurodes Tase 1 Tase 2 Kokku 

Varad       

Kauplemisderivatiivid (lisa 7) 0,1 41,2 41,3 

Rahavoogude 
riskimaandamisinstrumendid (lisa 7) 

0,1 4,3 4,4 

Kokku finantsvarad 0,2 45,5 45,7 

        

Kohustused       

Kauplemisderivatiivid (lisa 7) -0,8 17,5 16,7 

Rahavoogude 
riskimaandamisinstrumendid (lisa 7) 

- 4,9 4,9 

Kokku finantskohustused -0,8 22,4 21,6 

 
 
 
 
 

31.12.2018       

miljonites eurodes Tase 1 Tase 2 Kokku 

Varad       

Kauplemisderivatiivid (lisa 7) 0,6 42,3 42,9 

Rahavoogude riskimaandamisinstrumendid (lisa 7) 0,6 7,1 7,7 

Kokku finantsvarad 1,2 49,4 50,6 

    

Kohustused       

Kauplemisderivatiivid (lisa 7) - 18,3 18,3 

Rahavoogude riskimaandamisinstrumendid (lisa 7) - 1,2 129 

Intressi swap (lisa 7) - 3,8 3,8 

Kokku finantskohustused - 23,3 23,3 
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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. Aruandeperioodi lõpu seisuga 

kontsernis optsioone kasutusel ei olnud. 
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2. Finantsriskide juhtimine, järg 

2.3. Korrigeeritud soetusmaksumuses kajastatavate finantsvarade ja -kohustuste õiglane väärtus  

Võlakirjade, pangalaenude ja kapitalirendi õiglane väärtus:  

miljonites eurodes 30.09.2019 31.12.2018 

Võlakirjade nominaalväärtus  606,3 606,3 

Võlakirjade turuväärtus noteeritud müügihinna alusel  645,6 637,0 

      

Fikseeritud intressimääraga pangalaenude nominaalväärtus 144,3 156,7 

Fikseeritud intressimääraga pangalaenude õiglane väärtus 149,4 159,5 

      

Ujuva intressimääraga pangalaenude ja kapitalirendikohustuse 
nominaalväärtus 

382,4 394,4 

Ujuva intressimääraga pangalaenude ja kapitalirendikohustuse 
õiglane väärtus  

382,4 394,4 

 

 

 

 

  

Võlakirjad on nomineeritud eurodes ning noteeritud Londoni börsil. Võlakirjade 

turuväärtuse leidmisel on kasutatud õiglase väärtuse hierarhia tasemele 1 vastavaid 

sisendeid; fikseeritud intressimääraga pangalaenude õiglase väärtuse leidmisel on 

kasutatud diskonteeritud rahavoogude meetodit tasemele 3 vastavate sisenditega. 

Juhtkonna hinnangul ei erine ujuva intressimääraga laenude õiglane väärtus 

võrreldava perioodi lõpu seisuga nende bilansilisest väärtusest, kuna 

riskimarginaalid ei ole muutunud 

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

bilansilisele väärtusele: 

• nõuded ostjate vastu ja muud nõuded; 

• 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, energeetikaseadmete ehitus ja 

sellega seotud teenused, vanametalli müük, kaevandustoodete müük, gaasienergia 

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 vastavalt nende kasutuseesmärgile. 

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). Ülejäänud segmentide müügihinnad ei ole reguleeritud õigusaktidega. 

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 arvestuspõhimõtteid nagu konsolideeritud kasumiaruande 

koostamisel. 

 

 

 

KONTSERNIVÄLISTE KLIENTIDE MÜÜGITULU 

miljonites eurodes 3kv 2019 3kv 2018 9k 2019 9k 2018 

Elektrienergia 109,2 116,2 376,3 310,8 

Võrguteenused 48,5 52,1 161,6 177,1 

Vedelkütused 28,1 20,7 89,5 69,5 

Muud 20,1 10,7 71,5 56,7 

Kokku 205,9 199,7 698,9 614,2 

 

 

 

VARAD 

EBITDA 

miljonites eurodes 3kv 2019 3kv 2018 9k 2019 9k 2018 

Elektrienergia 10,5 30,4 91,1 80,5 

Võrguteenused 22,5 24,6 64,5 77,0 

Vedelkütused 10,2 7,3 33,3 22,6 

Muud -1,1 -3,9 - 8,1 

Kokku 42,1 58,4 188,9 188,2 

Põhivara kulum ja amortisatsioon -46,0 -41,1 -142,6 -109,7 

Neto finantstulud (kulud) -8,1 -7,3 -28,0 -11,0 

Kasum kapitaliosaluse meetodil 
investeeringutelt sidusettevõtjatesse 

2,1 1,0 3,0 1,8 

Kasum enne tulumaksustamist -9,9 11,0 21,3 69,3 

 

miljonites eurodes 30.09.2019 30.09.2018 31.12.2018 

Elektrienergia 1 640,6 1 374,5 1 884,0 

Võrguteenused 1 052,6 1 033,3 1 015,4 

Vedelkütused 338,4 314,0 304,1 

Muud 406,0 362,2 355,6 

Kokku 3 437,6 3 084,0 3 559,1 
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4. 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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5. Kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikud ja päritolusertifikaadid 

miljonites eurodes 9k 2019 9k 2018 

Kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikud aruandeperioodi algul 123,3 96,8 

Soetatud 0,1 72,8 

Soetatud lühiajaline finantsinvesteering 0,9 - 

Tagastatud riigile kasvuhoonegaaside emissiooni katteks (lisa 12) -77,9 -60,3 

Kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikud aruandeperioodi lõpul 46,4 109,3 

      

Päritolusertifikaadid aruandeperioodi algul 3,1 0,3 

Soetatud 2,4 1,7 

Müüdud -0,3 - 

Loovutatud -0,8 - 

Valuuta ümberarvestuse kursivahed -0,1 - 

Päritolusertifikaadid aruandeperioodi lõpul 4,3 2,0 

      

Kokku kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikud ja päritolusertifikaadid aruandeperioodi lõpul 
50,7 111,3 

 

Ostetud kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikute ja päritolusertifikaatide väärus on kajastatud immateriaalse käibevarana. 2019. üheksa kuu jooksul tagastati riigile 11 294 984 

tonni kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikuid (2018. aasta üheksa kuu jooksul: 12 183 437 tonni). 

 

 

  



Eesti Energia III kvartali vahearuanne 2019, 1. juuli – 30. september | 41 | 

 

   
 

 

6. Materiaalne põhivara 

miljonites eurodes Maa Hooned Rajatised 
Masinad ja 
seadmed 

Muud 
Lõpetamata 

ehitus ja 
ettemaksed 

Kokku 

Materiaalne põhivara seisuga 31.12.2018               

Soetusmaksumus 42,9 327,4 1 153,8 3 057,0 6,3 82,5 4 669,9 

Kogunenud kulum  - -111,5 -458,8 -1 139,1 -5,1 - -1 714,5 

Jääkmaksumus  42,9 215,9 695,0 1 917,9 1,2 82,5 2 955,4 

Kokku materiaalne põhivara seisuga 31.12.2018 42,9 215,9 695,0 1 917,9 1,2 82,5 2 955,4 

Aruandeperioodil toimunud liikumised               

Investeeritud põhivara soetusse 1,1 0,1 0,5 5,6 0,1 82,4 89,8 

Arvestatud kulum  - -5,6 -23,9 -111,0 -0,4 -0,1 -141,0 

Müüdud põhivara jääkväärtuses -0,1 -0,5 -0,1 -0,6 - - -1,3 

Saadudu tütarettevõtja soetamisel (lisa 13) - - 0,2 5,9 - - 6,1 

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

Arvestuspõhimõtete muutuse mõju - - - 3,9 - - 3,9 

Ümberklassifitseerimine 0,1 1,9 30,8 42,8 - -75,6 - 

Kokku perioodil 9k 2019 toimunud liikumised 1,3 -4,1 7,5 -53,4 -0,3 6,7 -42,3 

Materiaalne põhivara seisuga 30.09.2019               

Soetusmaksumus 44,2 328,1 1 185,1 3 106,4 6,1 89,2 4 759,1 

Kogunenud kulum  - -116,3 -482,6 -1 241,9 -5,2 - -1 846,0 

Jääkmaksumus  44,2 211,8 702,5 1 864,5 0,9 89,2 2 913,1 

Kokku materiaalne põhivara seisuga 30.09.2019 44,2 211,8 702,5 1 864,5 0,9 89,2 2 913,1 

 

Seisuga 30. september 2019 oli kontsernil põhivara soetamiseks sõlmitud lepingutest tulenevaid kohustusi 45,6 miljoni euro eest (31. detsember 2018: 69,0 miljoni euro eest). 
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7. Tuletisinstrumendid 

miljonites eurodes 
30.09.2019 31.12.2018 

Varad Kohustused Varad Kohustused 

Elektrienergia ostu ja müügi futuurlepingud - rahavoogude riskimaandamisinstrumendid 
0,2 0,3 1,1 1,2 

Elektrienergia ostu ja müügi forward- ja futuurlepingud - kauplemisderivatiivid 
0,1 2,2 2,0 9,1 

Kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikute ostu ja müügi futuurlepingud - 
kauplemisderivatiivid 

19,9 0,2 21,2 0,2 

Gaasi ostu ja müügi swap- ja futuurlepingud - kauplemisderivatiivid 
7,2 5,6 7,4 5,8 

Vedelkütuste müügi  swap-, forward- ja optsioonilepingud - rahavoogude 
riskimaandamisinstrumendid 

4,2 4,7 6,6 - 

Vedelkütuste müügi  swap- ja optsioonilepingud - kauplemisderivatiivid 
14,1 8,6 12,3 3,2 

Intressi swap 
- - - 3,8 

Kokku tuletisinstrumendid 45,7 21,6 50,6 23,3 

sealhulgas pikaajaline osa         

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

Elektrienergia ostu ja müügi forward- ja futuurlepingud - kauplemisderivatiivid 
- 0,3 0,1 0,6 

Kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikute ostu ja müügi futuurlepingud - 
kauplemisderivatiivid 

0,1 0,2 - - 

Gaasi ostu ja müügi swap- ja futuurlepingud - kauplemisderivatiivid 
3,2 3,4 - - 

Vedelkütuste müügi  swap-, forward- ja optsioonilepingud - rahavoogude 
riskimaandamisinstrumendid 

11,3 5,2 5,2 - 

Vedelkütuste müügi  swap- ja optsioonilepingud - kauplemisderivatiivid 
1,0 2,9 6,1 0,1 

Intressi swap - - - 2,1 

Kokku pikaajaline osa  15,6 12,0 11,5 2,8 

Kokku lühiajaline osa 30,1 9,6 39,1 20,5 
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8. Aktsiakapital ja dividendid 

Seisuga 30. september 2019 oli Eesti Energia ASil registreeritud 621 645 750 aktsiat 

(31.detsember 2018: 621 645 750 aktsiat). Aktsia nimiväärtus on 1 euro.  

27. märtsil 2019 tegi ainuaktsionär otsuse maksta 2018. aasta eest aktsionärile 

dividendina 57,0 mln eurot (0,09 eurot aktsia kohta), millest aruandeperioodi lõpu 

seisuga on välja makstud 28,5 mln eurot. Ülejäänud dividendivõlg summas 28,5 mln 

eurot ja sellelt arvestatud tulumaksuvõlg on finantsseisundi aruandes kajastatud real 

"Võlad hankijatele ja muud võlad". Dividendiotsusega kaasnes tulumaksukulu summas 

12,3 mln eurot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. 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 2019 3kv 2018 9k 2019 9k 2018 
12k 

2019/18 
12k 

2018/17 

Emaettevõtja omaniku 
osa kasumist (mln eurot) 

-9,5 10,8 9,0 66,0 49,0 89,2 

Kaalutud keskmine 
aktsiate arv (mln) 

621,6 621,6 621,6 621,6 621,6 621,6 

Tava puhaskasum aktsia 
kohta (eurot) 

-0,02 0,02 0,01 0,11 0,08 0,14 

Lahustunud puhaskasum 
aktsia kohta (eurot) 

-0,02 0,02 0,01 0,11 0,08 0,14 
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10.  Võlakohustused korrigeeritud soetusmaksumuses 

 

miljonites eurodes Lühiajalised võlakohustused Pikaajalised võlakohustused   

  Pangalaenud Kapitalirent Pangalaenud Emiteeritud võlakirjad Kapitalirent Kokku 

Võlakohustused korrigeeritud soetusmaksumuses 
seisuga 31.12.2018 

131,6 11,1 403,9 562,7 0,2 1 109,5 

              

Aruandeperioodil toimunud liikumised             

Laenukulude amortisatsioon - - 4,1 6,5 - 10,6 

Lisandunud võlakohustus 30,0 - 260,0 - - 290,0 

Võlakohustuse tagasimaksmine -183,9 -11,0 -119,5 - - -314,4 

Ümberklassifisteerimine 77,3 - -77,3 - - - 

Kokku perioodil 9k 2019 toimunud liikumised -76,6 -11,0 67,3 6,5 - -13,8 

              

Võlakohustused korrigeeritud soetusmaksumuses 
seisuga 30.09.2019 

55,0 0,1 471,2 569,2 0,2 1 095,7 

 

 

Seisuga 30. september 2019 oli kontsernil väljavõtmata laenusid 300,0 mln euro eest (31. detsember 2018: 481,5 mln eurot). Väljavõtmata laenud on kahelt regionaalselt pangalt (SEB 

ja OP Corporate Bank), millest 150,0 mln eurot on tähtajaga 2020. aasta juulis ja ülejäänud 150,0 mln eurot tähtajaga 2021. aasta juunis. 

 

 

 

 

 

 

 



Eesti Energia III kvartali vahearuanne 2019, 1. juuli – 30. september | 45 | 

 

   
 

11.  Äritegevusest saadud raha 

miljonites eurodes 3kv 2019 3kv 2018 9k 2019 9k 2018 12k 2019/18 12k 2018/17 

Kasum enne tulumaksustamist -9,9 11,0 21,3 69,3 62,5 92,5 

Korrigeerimised             

Materiaalse põhivara kulum ja väärtuse langus  45,4 40,5 141,0 107,5 185,1 140,8 

Immateriaalse põhivara amortisatsioon ja väärtuse langus 0,6 0,6 1,6 2,3 2,3 3,0 

Tuludena kajastatud liitumis- ja muud teenustasud  -2,3 -2,1 -6,7 -6,1 -8,9 -8,0 

Kasum materiaalse põhivara müügist -0,1 -0,3 -0,5 -0,7 -1,0 -0,7 

Põhivara soetamiseks saadud sihtfinantseerimise amortisatsioon -0,1 -0,1 -0,5 -0,3 -0,6 -0,4 

Kasum/kahjum kapitaliosaluse meetodil investeeringutelt sidusettevõtjatesse  -2,1 -1,0 -3,0 -1,8 -7,8 -2,5 

Tasumata/laekumata kasum/kahjum tuletisinstrumentidelt 7,2 13,7 -6,3 10,0 -57,9 14,0 

Kahjum ebatõenäoliselt laekuvatest laenunõuetest - - - - - 0,2 

Kursikasum/-kahjum välisvaluutas antud laenudelt - - - - - 0,5 

Kasum/kahjum muudest mitterahalistest tehingutest - - - - -0,9 - 

Intressikulu võlakohustustelt  8,0 7,1 27,6 10,4 40,5 12,7 

Intressi- ja muud finantstulud -0,1 -0,1 -0,8 -0,3 -0,8 -0,3 

Korrigeeritud kasum enne maksustamist 46,7 69,3 173,7 190,3 212,5 251,8 

Äritegevusega seotud käibevarade netomuutus             

Äritegevusega seotud nõuete muutus -20,8 8,5 14,7 26,0 -18,8 4,9 

Varude muutus -6,4 -10,2 -31,7 -15,0 -33,7 -18,3 

Muu äritegevusega seotud käibevarade netomuutus -1,7 -37,3 79,2 -44,2 75,8 -80,9 

Kokku äritegevusega seotud käibevarade netomuutus -28,9 -39,0 62,2 -33,2 23,3 -94,3 

Äritegevusega seotud kohustuste netomuutus             

Eraldiste muutus  10,4 28,5 -33,1 15,0 -27,1 35,7 

Võlgnevuse muutus hankijatele 1,5 -8,4 -14,7 -23,5 2,1 -14,4 

Muu äritegevusega seotud kohustuste netomuutus -9,7 22,5 -28,9 20,1 -11,8 29,3 

Kokku äritegevusega seotud kohustuste netomuutus 2,2 42,6 -76,7 11,6 -36,8 50,6 

Äritegevusest saadud raha 20,0 72,9 159,2 168,7 199,0 208,1 
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12.  Eraldised 

miljonites eurodes 
Algjääk 

31.12.2018 
Moodustamine ja 
ümberhindamine 

Arvestatud 
intressikulu 

 
 
 

Kasutamine 

Lõppjääk 30.09.2019 Lõppjääk 30.09.2019 

Lühiajaline eraldis Pikaajaline eraldis 

Keskkonnakaitselised eraldised 25,2 -1,5 0,5 -0,7 2,7 20,8 

Mäetööde lõpetamise eraldised 0,7 - - - - 0,7 

Töötajatega seotud eraldised 6,7 - 0,1 -1,7 0,3 4,8 

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

Kasvuhoonegaaside emissiooni eraldis 87,6 46,8 - -77,9 56,6 - 

Eraldis kahjulike lepingute suhtes 0,2 - - - 0,2 - 

Taastuvenergia sertifikaatide eraldis 0,8 1,9 - -0,8 1,9 - 

Kokku eraldised 126,3 47,2 0,8 -81,1 61,7 31,6 

 

 

13. Päikeseparkide ost Poolas 
 
18. juunil 2019 allkirjastas Eesti Energia taastuvenergia tütarettevõte Enefit Green lepingu 20 päikesepargi projekti ostmiseks Poolas. Omandatavate päikeseelektrijaamade koguvõimsus 

on 19,15 megavatti. Omandatavast 20 projektist üheksas on päikesepark juba valmis. Ülejäänud jaamad on ehituse lõppfaasis ja valmivad sügiseks. Kogu investeeringu suuruseks on 

17,3 mln eurot. Aruandeperioodi lõpuks on Enefit Green soetanud üheksa päikeseparki summas 7,3 mln eurot. 

 

14. Tütarettevõtte müük 
 
Oktoobris 2019 allkirjastas Eesti Energia taastuvenergia tütarettevõte Enefit Green lepingu 4E Biofond OÜ osaluse müügiks. Tehing hõlmab 4E Biofond OÜ (4E Biofond) 100% aktsiate 

müüki, mis on Vinni ja Oisu biogaasi soojuse ja elektri koostootmisjaamasid opereerivate ja omavate Vinni Biogaas OÜ ja Oisu Biogaas OÜ vähemusosanikuks. Mõlema ühingu 

enamusosanikuks on kohalikud põllumajandusettevõtted. Enefit Green omandas 4E Biofondis 69,88% osaluse eelmise aasta novembris, kui ostis taastuvenergiaettevõtte Nelja Energia.  
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15. Tehingud seotud osapooltega 

 

 

 

 

TEHINGUD SIDUSETTEVÕTJATEGA 

miljonites eurodes 9k 2019 9k 2018 

Kaupade ost 9,5 12,9 

Teenuste ost 0,5 - 

Põhivara ost 0,1 - 

Tulu kaupade müügist - 0,1 

Tulu teenuste müügist 1,7 1,9 

 

 

 

NÕUDED SIDUSETTEVÕTJATELE NING VÕLAD SIDUSETTEVÕTJATELE JA MUUDELE 

SEOTUD OSAPOOLTELE 

miljonites eurodes 30.09.2019 31.12.2018 

Nõuded 12,3 14,0 

sh pikaajalised laenunõuded 12,1 11,8 

Ebatõenäoliselt laekuvad laenunõuded 
sidusettevõtjatelt 

-12,1 -11,5 

Võlad 0,7 1,4 

 

Juhatuse liikmetega teenistuslepingu ennetähtaegse lõpetamise korral on 

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

september 2019 moodustasid nõukogudele ja juhatustele arvestatud tasud kokku 2,5 

mln eurot (1. jaanuar – 30. september 2018 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 2019 9k 2018 

Teenuste ost 52,4 55,7 

Kaupade ost 9,4 8,7 

Põhivara ost ja ettemaksed põhivara eest 3,9 5,1 

Tulu kaupade ja teenuste müügist (sh taastuvenergia 
toetus) 

26,6 14,5 

 

NÕUDED ELERING AS-i VASTU NING KOHUSTUSED ELERING AS EES 

miljonites eurodes 
30.09.2019 31.12.2018 

Nõuded 3,5 3,5 

Kohustused 13,2 22,6 

   

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 

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 kulu vaba marginaal. Elektri 

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

detsembri tulevikutehingu 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 (earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization) – ärikasum enne 

intressikulusid, makse, põhivara väärtuse langust ja amortisatsiooni (immateriaalse põhivara 

kulum). 

EBITDA marginaal – ärikasum enne kulumit (EBITDA) jagatud müügituluga 

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

Finantsvõimendus – netovõlg jagatud netovõla ja omakapitali summaga 

Hüdroressursside tase – hüdroelektrijaamade reservuaaride täituvuse tase protsendina 

maksimaalsest võimalikust tasemest. Suurim osa Põhjamaade elektrienergia toodangust põhineb 

hüdroenergial, mille tootmismaht sõltub hüdroreservuaaride veetasemest 

Juhitavad energiatootmisvarad – tootmisvarad, mis töötavad energiaallikatel nagu põlevkivi, 

põlevkivigaas, hakkepuit, turvas, rehvihake 

Keevkihttehnoloogia (CFB) – keevkihtpõletuse tehnoloogia (ingl 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 maksude maksmise kaudu loodud ettevõtte panust 

ühiskonda  

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 – rahvusvahelised standardid, mis käsitlevad riskide juhtimist töötervishoiu ja 

ohutuse, keskkonnajuhtimissüsteemi ja õnnetuste ennetamise valdkondades 

Põhivarade tootlus – ingl 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 Regulated Asset Base ehk reguleeritud varade maht 

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

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

Kliendikatkestuste kogukestus minutites jagatud teenindatud klientide arvuga 

SAIFI – ingl System Average Interruption Frequency Index ehk süsteemi katkestussageduse 

indeks. Kliendikatkestuste koguarv jagatud teenindavate klientide arvuga 

Tulevikutehing – osapoolte vahel sõlmitud leping, mis kohustab kokkulepitud alusvara (näiteks 

toorainet) ostma või müüma varem kokkulepitud hinnaga 

Tulevikutehingutega kaetud positsioon – tulevaste perioodide müüdava elektrienergia ja 

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

Võrgukaod – tarbijateni jõudev elektrienergia kogus on mõnevõrra väiksem elektrijaamadest võrku 

antud kogusest, kuna ülekandmisel muundub osa elektrienergiast elektriliinides ja trafodes 

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

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

elektrienergiat 


