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1.  ETTEVALMISTUSED AVANEVAKS ELEKTRITURUKS

2013. aastal Eestis kõikidele klientidele avanenud elektriturg puudutas peamiselt küll elektri- 

müüjaid, kuid muutusi tähendas see ka võrguettevõtjatele.

Elektrilevi sai uue nime

Kui põhivõrguettevõte on Eestis üks (Elering AS, kes osutab 110–330 kV kõrgepingevõrgu ülekandeteenuseid), siis  

jaotusvõrguettevõtteid on Eestis üle kolmekümne. Suurim neist on Elektrilevi, kes pakub võrguteenust pea kõikjal  

Eestis, välja arvatud Läänemaa ning Narva ja selle lähiümbrus.  Jaotusvõrguettevõtjad toimetavad elektri kõrgepinge- 

seadmetest tarbija koduni või ettevõtteni, hallates 0,4–35 kV jaotusvõrku. Kokku haldab Elektrilevi ligi 61 000 kilomeetrit 

liine ja enam kui 22 000 alajaama.

2012.aasta tähendas ka jaotusvõrguettevõtjatele mitmeid muutusi turu avanemisega seoses. Varem Eesti Energia  

Jaotusvõrk OÜ-na tegutsev Eesti suurim jaotusvõrguettevõtja sai endale alates 2012. aasta maikuust uue nime –  

Elektrilevi. Uus nimi oli vajalik selleks, et avatud turul eristuks võrguettevõtja selgemini kontserni elektrimüüjast, kuna  

võrgu- ja konkurentsiärile kehtivad erinevad reeglid. Võrguettevõte jääb ka avatud turul sarnaselt muu maailma  

praktikale tegutsema loomuliku monopolina, sest samasse piirkonda mitut konkureerivat elektrivõrku rajada ei ole  

majanduslikult mõistlik. Seetõttu jääb võrguettevõtjate tegevus ja võrguteenuse hind ka avatud turul endiselt riikliku  

kontrolli alla.

Võrgutasu kooskõlastab ka edaspidi Konkurentsiamet

Kõigi võrguettevõtjate võrgutasud kooskõlastab alati Konkurentsiamet. Elektrilevi võrgutasu kujuneb neljast peamisest  

kulukomponendist: investeeringud, Eleringi ülekandeteenuse ja reaktiivenergia kulu, püsikulud (sh elektrivõrgu  

hooldus- ja remondikulud) ning elektrienergia kaoga seotud kulud. Võrgutasusse on arvestatud ka mõistlik kasum ehk 

põhjendatud tulukus investeeritud kapitalilt. Selle arvutab Konkurentsiamet kõikidele võrguettevõtjatele ühetaolisena. 

2012. aastal luges Konkurentsiamet põhjendatud tulunormiks 7,83%.

Võrgutasud, mis määravad elektrivõrgu investeeringute mahu, kooskõlastab Elektrilevi Konkurentsiametiga kolme- 

aastasteks perioodideks. Praegu kehtiv võrgutasude regulatsiooniperiood algas 1. augustil 2011. Kooskõlastatud võrgu-

tasudes on kokku lepitud elektrivõrgu investeeringute maht järgmiseks kolmeks aastaks.

Konkurentsiamet vaatab kindla metoodika järgi võrgutasud üle korra aastas, et tagada põhjendatud kulupõhine  

võrguteenuse hind. Selle tulemusel toimub võrgutasude iga-aastane korrigeerimine. Hinna korrigeerimisel arvestatakse 

kokkulepitud investeeringuid ning muutusi müügimahtudes, tarbijahinnaindeksis ja võrguettevõtja jaoks mittekontrolli-

tavates kuludes. Elektrilevi iga-aastane hinnakorrektsioon toimub 1. augustil.

Võrgutasu võib muutuda ka siis, kui muutuvad võrguettevõtja jaoks mittekontrollitavad kulud, näiteks põhivõrgu  

ülekandeteenuse hind. Põhivõrguteenuse hind, mis moodustab Elektrilevi võrgutasu kuludest enam kui kolmandiku,  

muutub üldjuhul 1. jaanuarist. Seetõttu muutub samal ajal ka Elektrilevi võrgutasu.
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2012. aastal muutuski võrgutasu kahel korral – 1. jaanuarist Eleringi hinnamuutuse ja 1. augustist iga-aastase  

korrektsiooni tõttu. 1. augustil 2012 jõustunud Elektrilevi keskmine võrgutasu oli 3,54 senti kilovatt-tunni kohta ja  

selle kulukomponendid koos põhjendatud tulunormiga jaotusid järgmiselt:  investeeringud – 38,6%,  kõrgepingevõrgu 

ülekandeteenuse ja reaktiivenergia kulu – 34,6%, püsikulud (sh elektrivõrgu hooldus- ja remondikulud) 21,1% ning kulu 

elektrienergia kaole – 5,7%. 

Valmistusime tunnipõhiste mõõteandmete haldamiseks

Iga jaotusvõrguettevõtja põhiroll - tagada vajalik taristu elektri edastamiseks ja elekter tarbimiskohta kohale tuua –  

avatud turuga seoses ei muutunud. Endiselt jäävad  võrguettevõtja kohustuseks  ka elektrinäitude kogumine ehk tarbi- 

tud elektrikoguste mõõtmine, arvestite töökorras hoidmine, rikete likvideerimine ja muud võrguettevõtja ülesand-

ed. Küll aga muutus avatud turul elektrikoguste ehk lihtsamini öeldes näitude arvestamise ja edastamise kord – need  

arvestab võrguettevõte avatud turul varasema kuu asemel tunnitäpsusega ja saadab igakuiselt süsteemihalduri 

juures asuvasse andmelattu. Kuukoguste asendumine tunnipõhiste kogustega tähendas võrguettevõtjatele enam kui  

700-kordset andmehulga suurenemist. Elektrilevi 640 000 arvesti puhul  tuleb avatud turul õigel ajal õigesse kohta  

edastada umbes 460 miljonit andmeühikut. Kui võrguettevõtja on andmed kesksesse andmelattu toimetanud, saab  

elektrimüüja neid kasutada elektriarve väljastamiseks.

Et tagada valmisolek mõõteandmete kogumiseks ja edastamiseks tunnipõhiselt, arendas Elektrilevi infosüsteeme ja  

kohandas tööprotsesse. Klientidele, kel kaugloetavat tunnipõhist elektriarvestit veel ei ole, arvestab Elektrilevi kuu- 

kogustest tunnikogused tüüpkoormusgraaiku alusel. Seega töötas Elektrilevi 2012. aastal välja ja kooskõlastas Konku- 

rentsiametiga tüüpkoormusgraaikud oma võrgupiirkonna jaoks.

Viisime läbi kaugloetavate arvestite pilootprojekti

Euroopa Liidus ja seega ka Eestis on eesmärgiks võetud üleminek tarbitud elektrikoguste kauglugemisele. See soodustab 

elektri säästlikku kasutamist ja lihtsustab ka avatud elektrituru toimimist, kus elektri hind muutub iga tund. Võrgueeskir-

ja järgi peavad Eestis kõik tavalised arvestid olema kaugloetavatega asendatud 2017. aastaks. Suurema kui 63-amprise 

peakaitsmega tarbimiskohtades on uued nutikad arvestid juba 2013. aastast.

Elektrilevi sõlmis 2012. aasta juulis lepingu rahvusvahelisel riigihankel edukaks osutunud pakkuja Ericsson Eesti AS-ga 
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kaugloetavate arvestite ja vastava lugemissüsteemi tarneks. Leping hõlmab kõik vajaliku alates arvestitest koos nende  

paigaldusega ligi  620 000 mõõtepunkti kuni vajalike infotehnoloogiliste liidesteni.

2012.aasta lõpus alustas Elektrilevi ka pilootprojekti kaugloetavate arvestite paigaldamiseks, mille käigus paigaldati  

enam kui 5 300 arvestit. Pilootprojekti eesmärgiks oli testida arvestite paigaldamist erinevates tingimustes ning täiendada 

vajadusel protsesse, et edaspidine arvestivahetus võimalikult ladusalt toimiks. Et projekt läbi viia võimalikult säästlikult, 

arvestab Elektrilevi paigalduse järjekorra valikul seniste arvestite taatlustähtaegasid.

Kaugloetavad arvestid tähendavad kliendi jaoks eelkõige vabanemist näiduteatamise kohustusest.  Samuti tähendab see 

võimalust arveldada alati tegelikult tarbitud tunnikoguste järgi -  tarbimist pole enam vaja prognoosida või tunnikoguseid 

tüüpkoormusgraaiku abil omistada. Kuna kaugloetavad arvestid  annavad lisainformatsiooni madalpingevõrgu seisukorra 

kohta, võimaldab see rikete kiiremat avastamist ja likvideerimist.

Kaugloetavate arvestite ulatusliku paigaldamise algus on planeeritud 2013. aasta märtsist ja 2013. aasta jooksul  

kavatseme paigaldada ligi 140 000 uut arvestit.

 2. ELEKTRIVÕRGU KVALITEET PARANEB

Investeeringud elektrivõrku suurenesid, ulatudes 100 miljoni euroni 

2012. aastal investeeris Elektrilevi võrguteenusesse kokku 100 miljoni euro väärtuses, mida on rohkem kui möödunud  

aastatel.  2011. aastal  investeerisime  73 miljoni eurot, aasta varem saime investeeringuid teha 60 miljoni euro väärtuses.

Elektrivõrgu investeeringutes keskendume ilmastikukindla elektrivõrgu ehitamisele ja automatiseerimisele, mis on  

tulemuslikemad viisid võrgu töökindluse tõstmiseks. Elektrivõrku uuendasime ligi 1,8 % ulatuses selle kogumahust.  

Võrreldes aasta varasemaga oleme uuendusmahtu tõstnud 0,3 protsendipunkti võrra, sest saime suunata rohkem  

vahendeid 0,4-20 kV võrku. 

Maakaablit ehitasime 1 218 km ulatuses (keskpingeliine 570 km, madalpingeliine 684 km), alajaamu kokku 707 (sh  

komplektalajaamu 607 ja mastalajaamu 100). Lisaks uuendasime 12 km keskpinge õhuliine ja 520 km madalpinge  
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õhuliine ilmastikukindlamat rippkeerdkaablit ehk õhukaablit paigaldades. Võrgu uuendusmahu tõus on eelkõige  

saavutatud rippkeerkaabli paigaldamisega, mida ehitasime kaks korda rohkem kui 2011. aastal.

Õhukaabel on tavalisest paljasjuhtmelisest liinist oluliselt ilmastikukindlam ja maakaablist soodsam, võimaldades seeläbi 

efektiivselt ja suuremas mahus elektrivarustuse kvaliteeti parandada. Metsastel aladel me õhukaablit ei paigalda – siin on 

puudest tekkiva ohu vältimiseks liin mõistlikum maa alla viia. Maakaablit  eelistame peamise lahendusena ka keskpinge- 

võrgus, mis varustab tiheasustusega piirkondi. 2012. aastal ehitasime me keskpinges 98 % liinidest maa- ja 2 % õhu- 

kaablina, madalpinges 55 % maa- ja 45 % rippkeerdkaablina. 

Elektrivõrgu uuendustööd toimusid kõigis maakondades, kuid suurimaid investeeringuid tehti 2012. aastal Harjumaal,  

Tartumaal, Pärnumaal, Lääne-Virumaal ja Viljandimaal – need maakonnad moodustasid kokku 2/3 investeeringu- 

mahust. Investeerimisotsuste aluseks on läbimõeldud põhimõtted ja investeeringute kava, mis arvestab üle Eesti eri liinide 

rikkelisust ja klientide arvu, kelle elektrivarustus liinist sõltub. 

Pingekvaliteedi parandamiseks investeerisime 2012.aastal 11,5 miljonit eurot, millega tõstsime pingekvaliteeti 824  

kliendil. Enim on pingeprobleemseid majapidamisi Lõuna-Eestis tulenevalt pikkadest madalpingeliinidest.

Paigaldasime kokku 38 000 otsemõõtesüsteemiga arvestit. Väljavahetamisele kuuluvad peamiselt vanad induktsioon- 

tüüpi arvestid, mille taatlustähtaeg lõppeb. Kao vähendamiseks vajaliku ebabilansi kindlaksmääramiseks paigaldasime  

854 bilansiarvestit. 

Liitumisinvesteeringud on samuti suurenenud, kokku ehitati uusi liitumispunkte välja 19,5 miljoni euro väärtuses.  

Meile esitati 2 922 liitumistaotlust ja võrgus suurenes peakaitsmete faasivool 215 124 A võrra. Võrdluseks  - 2011. aastal 

saime 2 766 liitumistaotlust ja faasivool suurenes 166 365 A võrra. 

Varasematel aastatel keskendusime valdavalt suuremat arvu tarbijaid varustavate keskpingeliinide töökindluse suu-

rendamisele ja elektrikatkestuste arvu vähendamisele. 2012. aastal pöörasime olulist tähelepanu ka katkestusaegade 

vähendamisele. 

Oleme suurendanud investeeringuid madalpingevõrku, mis tähendab rikete vähendamist ja pingekvaliteedi paranemist 

eelkõige maapiirkondade tarbijatele.

Andmebaaside areng ja kvaliteetsete võrgu seisukorra andmete olemasolu võimaldas efektiivset madalpingevõrgu  

objektivalikut. Madalpingeinvesteeringute objektivalik toimub ühtse objektide pingerea alusel, mis tagab investeeri-

mistööde sellise järjekorra, millel on suurim mõju varustuskindluse näitajate paranemisele.

Suur mõju elektrikatkestuste ulatuse vähendamisel ehk paljudele klientidele katkestuste ärahoidmisel on võrgu automa-

tiseerimisel. 2012. aastal paigaldati võrku 37 mastivõimsuslülitit. Siiani paigaldatud lülitid aitasid 2012. aastal ära hoida 

191 775 kliendikatkestust, mis moodustab klientidel toimunud elektrikatkestuste hulgast 13 %. Sellised lülitid eraldavad 

rikkelise liinilõigu muust liinist nii, et rikke mõju puudutaks võimalikult väikest arvu kliente – nii ei kandu rikkest tingitud 

elektrikatkestus lülitist alajaama pool asuvatele majapidamistele. Sellega väheneb klientide arv, kes rikke korral vooluta 

jäävad. Viimase kolme aastaga oleme automatiseerimise abil ära hoidnud 680 000 kliendikatkestust, mis on märgatavalt 

parandanud võrguteenuse kvaliteeti.

Automatiseeritud jaotuspunkte paigaldasime 6. Need aitavad rikete lokaliseerimist ja reservtoitele lülitamisi teha  

kaugjuhtimise teel. Suurim võit tuleb sellest, et rikkebrigaadid saavad keskenduda rikete likvideerimisele ja ei kuluta  

aega rikkekoha lokaliseerimiseks vajalikele lülitamistele. 2013. aastal jätkame katkestuste mõju vähendamisel edukaks  

osutunud mastivõimsuslülitite paigaldamist ja lisaks ka lahutuskohtade automatiseerimist, et vähendada katkestuste  

kestust ja valmistada ette üleminekut rikete lokaliseerimisele automaatika abil.
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Võrgu töökindlus paranes

Võrguteenuse kvaliteedinäitajad on võrreldes aasta varasemaga oluliselt paranenud. Investeeringute mahtude suuren- 

damine ja õiged otsused valikute tegemisel on hakanud töökindlusnäitajatele positiivset mõju avaldama.

Keskmine elektrikatkestuste kestus kliendi kohta (SAIDI) oli  2012. aastal 188 minutit, samal ajal kui aasta varasem oli  

379 minutit (tormi mõjuta 213 minutit). Elektrikatkestuse keskmisele kestusele avaldab mõju ilmastik ja võrreldes  

2011. aastaga 2012. aastal suuri torme ei esinenud.  Kuid ka 2011. aasta detsembritormi mõju välja jättes on katkestusaja 

vähenemine märgata.

Keskmine rikete likvideerimise aeg kliendi kohta (CAIDI) oli 2012. aastal 96 minutit, mis näitab samuti paranemist  

võrreldes 2011. aasta 179 minutiga (tormi mõjuta 119 minutit). Rikete arv vähenes 2011.aasta  27 895 rikkelt (tormi  

mõjuta 25 537) 23 065 rikkeni 2012. aastal. 

Lühenenud on plaaniliste elektrikatkestuste kestus

Oluline paranemine on toimunud ka plaaniliste elektrikatkestuste aja lühendamisel juba teist aastat järjest. Plaanilised 

katkestused on vajalikud elektrivõrgu hooldamise, remontimise ja uue võrgu ehitamise jaoks. Kuna aasta-aastalt on  

suurenenud võrgu uuendamistööde maht, mõtleb Elektrilevi lahendustele, kuidas kliente võrgu ehitamisega võimalikult 

vähe häirida. 

Selleks on parandatud tööde planeerimist ja suurendatud pingealuste tööde hulka. Tänu neile abinõudele on plaaniliste 

katkestuste aeg lühenenud mitmel aastal järjest – 2010. aastal kestis töödeks vajalik elektrikatkestus (CAIDI) keskmiselt  

216 minutit, 2011. aastal 196 minutit ja mullu 170 minutit. Seega samal ajal kui võrgus tehtud tööde hulk kasvas  

möödunud aastal ligi 10%, lühenesid töödeks vajalikud plaanilised elektrikatkestused 15 % võrra.

Keskmiseks kliendikatkestuse kestuseks kliendi kohta (SAIDI plaaniline) kujunes 2012. aastal 91 minutit. Võrdluses eelmise 

aastaga suutsime katkestuste kestust kliendi kohta vähendada 20 minuti võrra. Lisaks pingealustele töödele ja ringtoite 

efektiivsele kasutamisele mõjutab plaaniliste elektrikatkestuste kestust  teostatavate tööde põhjalik ettevalmistus.

Seetõttu oleme pööranud suurt tähelepanu ka tööde tegemisele täpsel kellaajal. Eesmärk on saavutada olukord, kus  

kliendile teatatud tööde algus- ja lõpuaeg ei nihku rohkem kui 30 minutit. Kui 2011. aastal oli tööde täpsus 45%, siis  

2012. aastal oli sama näitaja 74%. 

Tänu mitmetele planeeritud muudatustele võrgu koniguratsioonis ja pingealuste tööde laiendamisele ka madalpinge-

võrgus, kavandame seda tulemust parandada ka järgnevatel aastatel.
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 3. KLIENDIRAHULOLU ON KASVANUD

2012. aastal läbiviidud kliendirahulolu uuringute põhjal liigume pingutustega kliendirahulolu suurendamise nimel  

õigel teel. Elektrilevi kõigi kliendisegmentide rahulolu mõõtvad indeksid tõusid järgmiselt: kodukliendid 36-lt 45-le, äri-

kliendid 35-lt 36-le, suurkliendid 49-lt 50-le.

Seoses Elektrilevi nime ja kaubamärgi kasutusele võtmisega tegime mitmeid muudatusi klientide teenindamisel.  

Avasime oma klientidele veebilehe  www.elektrilevi.ee ja käivitasime Elektrilevi iseteeninduse, kus võrguteenusega seotud 

toimingute hulk laieneb pidevalt. Klientidel on võimalik teatada elektrinäite, sõlmida ja muuta lepinguid, esitada avaldusi  

ja infopäringuid, saada infot meie toodete ja teenuste kohta.

2012. aastal küsisime regulaarselt oma klientidelt tagasisidet meie teeninduskanalite ja protsesside kohta. Selle põhjal 

oleme teinud protsessides mitmeid täiendusi, mida kliendid on oluliseks pidanud. Arvestades klientide tagasisidet ja ootust 

pöördumiste vastamise kiirusele, lühendasime 2012. aastal kliendipöördumistele vastamise aega 5-le päevale. Käivitasime 

regulaarselt kooskäiva töörühma, mille raames  toimub teenindusprotsesside analüüs ja parendamine ning kliendipöör-

dumiste lahendamise kvaliteedi jälgimine. Süsteemse töö tulemus näitas kõigis Elektrilevi teenindusprotsessides kliendi-

rahulolu kasvu.

Jaekliendid hindasid meid kõrgemalt teeninduses ja tunnustasid teeninduskanalite lühikest ooteaega. 2012. aastal  

suurendasime kõnekeskuse võimekust ja suve lõpuks saavutasime ooteaja keskmiseks ajaks 9 sekundit. Ka rikete kõr- 

valdamise kiirusele andsid kodukliendid kõrgema hinde kui aasta varem. 

Lisaks rikete likvideerimise kiirusele on klientidele tähtis info rikke kõrvaldamise seisu kohta.  2012. aastal käivitasime  

koduklientidele teenuse, mille puhul teavitame meile teadaolevast rikkest ja selle oletatavast lõpuajast klienti ise  

mobiilisõnumiga. Esialgu ei laienenud teenus äriklientidele ja Tallinna elanikele, kus võrk on keerulisem. 2013. aastast  

plaanime aga ka äriklientidele ja Tallinna inimestele sarnast teavitust pakkuda.

Riketest mobiilisõnumiga teavitamise kõrval on Elektrilevi viimastel aastatel arendanud ka teisi kanaleid operatiivse  

rikkeinfo jagamiseks. Infot katkestusest ja selle oletatavast lõpuajast saavad kliendid veebilehe rikkekaardilt, ühiskond- 

likult tähtsate organisatsioonide jaoks on välja töötatud spetsiaalne veebipõhine rakendus rikkeinfo jagamiseks. Arenduste 

tulemusel on vähenenud rikkekõnede hulk. Kui aasta tagasi helistas katkestuse korral rikketelefonile iga kolmas klient, siis 

2012. aastal seoses SMS-teavituse käivitamisega pöördus rikke tõttu vooluta jäänud klientidest meieni vaid iga viies. Järg-

neval aastal tahame seda näitajat vähendada veelgi ja prognoosime, et rikke puhul helistamise vajadus tekib vaid igal 

kuuendal vooluta jäänud tarbijal. Tänu rikketelefoni koormuse vähenemisele pääsevad hõlpsamini liinile need kliendid, 

kelle katkestusest me veel ei tea ja nii saab Elektrilevi rikkeid kiiremini likvideerida.

2012. aastal suurenes ka klientide rahulolu liitumiste protsessiga. Rahulolu tõusu tagasid kliendi parem informeeritus  

tehtavate tööde kohta.  

Tegevustega kliendirahulolu tagamise ja kasvatamise suunal jätkab Elektrilevi ka 2013. aastal. Tulemuste saavutamist 

toetab ka muutus organisatsiooni struktuuris, kus lõime eraldi kliendihalduse valdkonna.
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 4. ELEKTRILEVI JÄTKAS ENNETUSTÖÖD 
     ELEKTRIÕNNETUSTE VÄLTIMISEKS 

Elekter on kodus nii enesestmõistetav ja igapäevaselt vajalik, et sageli ei osata näha sellega kaasnevaid ohtusid. Ent  

teadmatuse või ettevaatamatuse tõttu võib elekter põhjustada raskeid õnnetusi – tulekahju, vigastusi või surma. Eriti  

traagilised võivad tagajärjed olla valel käitumisel väliste elektrivõrguobjektide, nagu alajaamade , liinide ja elektrikilpide 

juures. Tõstmaks laste ja lapsevanemate teadlikkust ohtudest ja nende vältimise viisidest korraldame kevaditi elektri- 

ohutuse kampaaniat. 

2012. aasta kevadel ja suve algul koolitasid Elektrilevi vabatahtlikud 7–15-aastasi lapsi Päästeameti poolt koordineeritud 

maakondlikes ohutuslaagrites „Kaitse end ja aita teist”. Laagrilistele räägiti elektriga seotud ohtudest ja jagati nõuandeid  

elektriõnnetuste vältimiseks. Koos teiste toimunud suvelaagritega koolitasime kokku 18 laagris ligi 3 200 last üle Eesti.  

Avalikel pereüritustel, piirkondlikel ohutuspäevadel ja lasteaedades õpetas lapsi Elektrijänes. Elektrilevi aitas uuendada ka 

elektriohutuse peatükki laste õpikus, mida kasutatakse ohutusloengutes ja koolides. Lisaks koolitustele viisime läbi kam-

paania „Särakas on eluohtlik!”, mis kutsus lapsi ja noori üles elektriseadmetest eemale hoidma. Et elektriohutuse teemat 

alaliselt tähelepanu all hoida, tegeleb Elektrilevi pidevalt  kodulehel www.elektrilevi.ee/ohutus oleva info täiendamisega.
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 5. ARENGUD ORGANISATSIOONIS: LAIENES JUHATUS 
     JA MUUTUS STRUKTUUR 

2012. aastal muutus juhtimisstruktuur valdkonna põhiseks. Sellega seoses laienes ka ettevõtte juhatus kolmeliikmeliseks.  

Et eri ülesandeid efektiivselt täita, on Elektrilevi tegevus jagatud nelja valdkonna vahel. Põhitegevusvaldkondi ehk  

kliendihaldust ja varahaldust toetavad strateegilise juhtimise ja administratsiooni valdkonnad. 

2012. aastal jätkus protsessipõhise juhtimise rakendamine: kõikide protsesside osas said kaardistatud detailsed mõõdikud 

ning need valdkondade ja osakonda lõikes ära jagatud. Edasi jätkub töö töötajagruppide põhiste mõõdikute kaardistami-

sega ja selle kaudu töötajate tegevuste sidumine ettevõtte pikaajaliste eesmärkidega. Nii on süsteemselt omavahel seotud 

nii protsesside toimimine kui ka tulemuste efektiivsem eesmärgistamine ja saavutamine üle kogu ettevõtte.

Töötajate pühendumuse uuring näitas võrreldes 2010. aastaga (indeks 71) mõningast langust, kuid infrastruktuuriette- 

võttena paiknemine tasemel 65 on igati tubli tulemus võrreldes nii Eesti keskmise (60) kui ka maailma kommunaal- 

teenuste ettevõtete keskmisega (57). 2011-2012 läbiviidud juhtide aastane arenguprogramm kattis meie ettevõtte  

erinevaid juhtimistasandeid, esmakordselt ka esmatasandit ning selle tulemusena valmis meie oma projektijuhtimise  

käsiraamat. Arenguprogrammi käigus täiendasime juhtide teadmisi tulemusjuhtimisest ja projektijuhtimisest, samuti  

sellest,  kuidas on tulemusjuhtimine seotud organisatsiooni kui terviku ja üksikute projektide juhtimisega.

 6. MAJANDUSTULEMUSED: KULUDELE VASTAVA  
     HINNA TÕTTU SAAVUTAS ELEKTRILEVI LUBATUD  
     TULUKUSE 

Loomulike monopolide puhul reguleerib Konkurentsiamet  võrguteenuse hinna kaudu ettevõtte põhjendatud tulukust  

ehk ettevõttesse paigutatud rahalt teenitavat ärikasumit. Kõikidele elektri jaotusvõrguettevõtjatele oli 2012. aasta  

põhjendatud tulukuseks, mida nad võisid ettevõttesse paigutatud reguleeritavalt varalt teenida, kehtestatud 7,83%.  

Elektrilevi keskmiseks reguleeritava vara mahuks kujunes 2012. aastal 580 miljonit eurot ning ärikasumiks 45,4 miljonit 

eurot.  Kui varasemal aastal jäi tegelik tulukus alla lubatud määra, siis 2012. aastal suutsime saavutada tulukuseks Konku-

rentsiameti lubatud piirtaseme 7,83%.  

Võrguteenuse müügimaht ulatus 2012. aastal 6 605 GWh-ni, suurenedes võrdluses aasta varasemaga keskmisest  

madalamast välistemperatuurist ja mõningasest majanduse elavnemisest tulenevalt 185 GWh võrra. Elektrivõrgu kadude 

katteks ostetav energiakogus kujunes mõnevõrra suuremaks - 2012. aastal oli kadu 423 GWh (5,99% võrku sisenevast  

kogusest), aasta varem 399 GWh (5,82% võrku sisenevast kogusest).

Äritulude kasv võrdluses eelmise aastaga tulenes peamiselt võrguteenuse hinna muutusest. Alates 2011. aasta augustist 

hakkas kehtima uus kolmeaastane regulatsiooniperiood, mis arvestab võrguteenuse hinnas ettevõtte ärikuludele (sh.  

investeeringute kasvust tulenevat kapitalikulu kasvu) ja jaotusvõrgu ettevõtjatele lubatud tulukuse taset. Keskmiseks  

võrguteenuse hinnaks kujunes 2012. aastal 34,1 € /MWh.

Ärikulud on kasvanud nii mittekontrollitavate kui ka ettevõtte enda püsikulude kasvust tulenevalt. Võrguteenuse  

ostukulude suurenemise põhjuseks on müügimahu kasvust tingitud siseneva koguse kasv ja põhivõrguteenuse hinna  

suurenemine. Kao ostukulude suurenemise põhjuseks on kao ostukoguse tõus. Püsikulude kasv võrreldes eelmise  

aastaga tuleneb peamiselt võrgu plaaniliste hooldus- ja remonditööde mahu suurenemisest. Turu avanemisega seoses on 
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lisandunud mitmeid uusi kohustusi võrguettevõtjatele, mille tagamine on suurendanud samuti kulusid võrdluses eelmise 

aastaga.

Elektrilevi töötajate tasu üldsumma majandusaastal oli 13 960 tuhat eurot;

Keskmine töötajate arv majandusaastal oli 818;

Juhatusele arvestatud tasu oli 143 tuhat eurot.

Finantssuhtarvud 2012 2011

Omakapital/Varad aasta lõpus 37% 36%

Investeeritud kapitali tootlus (ROIC) % 8,0% 5,3%

Võlakohustused/Ärikasum enne kulumit 3,5 4,5

Intresside kattekordaja 8,1 6,2

investeeritud kapitali tootlus = ärikasum / majandusaasta keskmine investeeritud kapital

investeeritud kapital = omakapital + võlakohustused + eraldised + tuletisinstrumendid (pika- ja lühiajalised) - inantsinvesteeringud - 

tuletisinstrumendid (põhi- ja käibevara) - raha ja selle ekvivalendid - üle 3-kuulise tähtajaga deposiidid pankades

intressi kattekordaja = ärikasum enne kulumit / (intressikulud võlakohustustelt + intressikulud eraldistelt)
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Elektrilevi OÜ 2012. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(tuhandetes eurodes)

 31.12.2012 31.12.2011 Lisa nr

Varad    

Käibevara    

Nõuded ja ettemaksed 39 397 31 325 2

Kokku käibevara 39 397 31 325  

Põhivara    

Materiaalne põhivara 724 162 671 511 4

Immateriaalne põhivara 11 294 5 186 5

Kokku põhivara 735 456 676 697  

Kokku varad 774 853 708 022  

Kohustused ja omakapital    

Kohustused    

Lühiajalised kohustused    

Laenukohustused 148 407 139 466 7

Võlad ja ettemaksed 47 941 35 268 8

Kokku lühiajalised kohustused 196 348 174 734  

Pikaajalised kohustused    

Laenukohustused 154 880 154 880 7

Võlad ja ettemaksed 136 920 126 470 8

Kokku pikaajalised kohustused 291 800 281 350  

Kokku kohustused 488 148 456 084  

Omakapital    

Osakapital nimiväärtuses 159 779 159 779 13

Kohustuslik reservkapital 5 133 4 268 13

Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) 87 026 70 591 13

Aruandeaasta kasum (kahjum) 34 767 17 300  

Kokku omakapital 286 705 251 938  

Kokku kohustused ja omakapital 774 853 708 022  
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Elektrilevi OÜ 2012. a. majandusaasta aruanne

Kasumiaruanne
(tuhandetes eurodes)

 2012 2011 Lisa nr

Müügitulu 231 703 198 544 14

Muud äritulud 620 419 15

Kaubad, toore, materjal ja teenused -117 035 -106 250 16

Mitmesugused tegevuskulud -9 126 -8 512 17

Tööjõukulud -18 737 -17 633 18

Põhivara kulum ja väärtuse langus -40 823 -37 659 4,5

Muud ärikulud -1 238 -965 19

Ärikasum (kahjum) 45 364 27 944  

Finantstulud ja -kulud -10 597 -10 644 20

Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist 34 767 17 300  

Aruandeaasta kasum (kahjum) 34 767 17 300  
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Elektrilevi OÜ 2012. a. majandusaasta aruanne

Rahavoogude aruanne
(tuhandetes eurodes)

 2012 2011 Lisa nr

Rahavood äritegevusest    

Ärikasum (kahjum) 45 364 27 944  

Korrigeerimised    

Põhivara kulum ja väärtuse langus 40 823 37 659 4,5

Kasum (kahjum) põhivara müügist -331 -176 15,19

Muud korrigeerimised -4 749 -4 557 8

Kokku korrigeerimised 35 743 32 926  

Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus -8 072 1 332  

Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus 12 347 -3 624  

Makstud intressid -10 606 -11 001  

Kokku rahavood äritegevusest 74 776 47 577  

 

Rahavood investeerimistegevusest    

Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel -99 290 -73 900 4,5,9

Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist 397 206 4

Muud laekumised investeerimistegevusest 15 176 12 739 8

Kokku rahavood investeerimistegevusest -83 717 -60 955  

 

Rahavood finantseerimistegevusest    

Arvelduskrediidi saldo muutus 8 941 13 378  

Kokku rahavood finantseerimistegevusest 8 941 13 378  

Kokku rahavood 0 0  
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Elektrilevi OÜ 2012. a. majandusaasta aruanne

Omakapitali muutuste aruanne
(tuhandetes eurodes)

  Kokku

Osakapital

nimiväärtuses

Kohustuslik

reservkapital

Jaotamata

kasum (kahjum)

31.12.2010 159 779 3 688 71 171 234 638

Aruandeaasta kasum (kahjum)   17 300 17 300

Muutused reservides  580 -580 0

31.12.2011 159 779 4 268 87 891 251 938

Aruandeaasta kasum (kahjum)   34 767 34 767

Muutused reservides  865 -865 0

31.12.2012 159 779 5 133 121 793 286 705

Täpsem informatsioon osakapitali ja muude omakapitali kirjete kohta on toodud lisas 13.
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Elektrilevi OÜ 2012. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Elektrilevi OÜ 2012 aasta majandusaasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga.

Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise

Toimkonna poolt välja antud juhendid. 

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud

alljärgnevates arvestuspõhimõtetes.

Raamatupidamise aastaaruanne on esitatud tuhandestes eurodes

Finantsvarad

Ettevõttel on järgmised finantsvarad: raha ja raha ekvivalendid, nõuded ostjate vastu  ja muud nõuded.

Raha ja raha ekvivalendid, nõuded ostjatele ja muud nõuded kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Lühiajaliste nõuete

korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus tagasimaksed ning võimalikud allahindlused),

mistõttu lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuvas summas.  

Igal bilansipäeval hinnatakse, kas esineb vara väärtuse võimalikule langusele viitavate asjaolude esinemist. Juhul, kui selliseid tunnuseid esineb,

hinnatakse finantsvarad alla  finantsvarast eeldatavasti tulevikus laekuvate maksete nüüdisväärtuseni (diskonteerituna antud

finantsvara esmasel kajastamisel fikseeritud sisemise intressimääraga);

Väärtuse langusest tulenevaid allahindlusi kajastatakse kasumiaruandes kuluna.

Väärtuse langemise tühistamised: juhul, kui eelnevalt alla hinnatud korrigeeritud soetusmaksumuses kajastatavate finantsvarade

väärtus järgnevatel perioodidel taas tõuseb, tühistatakse varasem allahindlus kuni summani, mis on madalam (1) finantsvarast eeldatavasti

tulevikus laekuvate maksete nüüdisväärtusest ja (2) bilansilisest jääkväärtusest korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil juhul, kui allahindlust

ei oleks eelnevalt toimunud. Allahindluse tühistamisi kajastatakse kasumiaruandes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke (v.a. arvelduskrediit),

kuni 3-kuulisi tähtajalisi deposiite ning paigutusi rahaturufondidesse ja muudesse ülilikviidsetesse fondidesse, mis

investeerivad instrumentidesse, mis individuaalselt vastavad raha ja raha ekvivalendi mõistele. Arvelduskrediiti kajastatakse bilansis lühiajaliste

laenukohustuste koosseisus.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutaks loetakse kõik teised valuutad peale euro. Välisvaluutas toimunud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise

 päeval ametlikult kehtinud Euroopa Keskpanga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud monetaarsed varad ja -kohustused  (rahas tasutavad

nõuded ja laenud), hinnatakse bilansipäeval ümber eurodesse bilansipäeval kehtivate Euroopa Keskpanga valuutakursside

alusel. Ümberhindamise tulemusena tekkinud kursikasumid ja –kahjumid esitatakse aruandeperioodi kasumiaruandes.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu 

kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o nominaalväärtus miinus tagasimaksed ning vajadusel tehtavad allahindlused).  

 

Nõuete allahindlust kajastatakse, kui esineb objektiivseid tõendeid selle kohta, et kõik nõuete summad ei laeku vastavalt nõuete 

esialgsetele lepingutingimustele. Asjaoludeks, mis viitavad võimalikule nõuete väärtuse langusele, on võlgniku pankrot või olulised 

finantsraskused ning maksetähtaegadest mittekinnipidamine. Individuaalselt oluliste nõuete väärtuse langust (st. vajadust allahindluseks) 

hinnatakse iga ostja kohta eraldi, lähtudes eeldatavasti tulevikus laekuvate summade nüüdisväärtusest. Selliste nõuete puhul, mis ei 

ole individuaalselt olulised ja mille suhtes ei ole otseselt teada, et nende väärtus oleks langenud, hinnatakse väärtuse langust 

kogumina, arvestades eelmiste aastate kogemust laekumata jäänud nõuete osas. Ebatõenäoliselt laekuvate nõuete allahindlussumma on 

vahe nende nõuete bilansilise väärtuse ja tulevaste rahavoogude nüüdisväärtuse vahel, kasutades sisemise intressimäära meetodit. 

Nõuete bilansilist väärtust vähendatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete allahindlussumma võrra ning kahjum allahindlusest 

kajastatakse kasumiaruandes mitmesuguste tegevuskuludena. Kui nõue loetakse lootusetuks, kantakse nõue ja tema allahindlus bilansist 

välja. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisena. 
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Elektrilevi OÜ 2012. a. majandusaasta aruanne

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda äritegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 

2 000 eurot. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille väärtus on alla 2 000 euro, kantakse nende ostmise hetkel, kui

väheväärtuslik inventar, otse kulusse. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud kuludest,

mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja -asukohta. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema

soetamismaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Materiaalse põhivara objektile tehtud hilisemad väljaminekud kajastatakse põhivarana, kui on tõenäoline, et ettevõte saab varaobjektiga seotud

tulevast majanduslikku kasu ning varaobjekti soetusmaksumust saab usaldusväärselt mõõta. Muid hooldus- ja remondikulusid kajastatakse

kuluna nende toimumise momendil.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooni määr määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt

selle kasulikust tööeast. 

Juhul kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest  komponentidest, millel on erinevad kasulikud eluead, võetakse need

komponendid raamatupidamises arvele eraldi varaobjektidena ning määratakse ka vastavalt nende kasulikule elueale

eraldi amortisatsiooninormid. Sarnase eeldatava kasuliku tööeaga põhivara objekte (näiteks elektriülekandeliinid ja elektriülekandeseadmed)

arvestatakse  kogumitena.

Piiramata kasutuseaga objekte (maa) ei amortiseerita.

Amortisatsiooni arvestamist alustatakse hetkest, mil vara on kasutatav vastavalt juhatuse poolt plaanitud eesmärgil ning  lõpetatakse kui

 lõppväärtus ületab bilansilist  jääkmaksumust, vara lõpliku eemaldamiseni kasutusest või ümberklassifitseerimisel „müügiootel põhivaraks”.

Igal bilansipäeval hinnatakse kasutatava amortisatsioonimäärade ning amortisatsioonimeetodi põhjendatust.

Juhul kui põhivara kaetav väärtus (s.o kõrgem kahest järgnevast näitajast: vara neto müügihind või vara kasutusväärus) on väiksem tema

bilansilisest jääkmaksumusest, on materiaalse põhivara objekt alla hinnatud nende kaetavale väärtusele.

Materiaalse põhivara kajastamine lõpetatakse vara võõrandamise korral või olukorras, kus vara kasutamisest  või müügist ei eeldata enam

majanduslikku kasu. Kasum või kahjum, mis on tekkinud materiaalse põhivara kajastamise lõpetamisest, kajastatakse kasumiaruandes

muude äritulude või muude ärikulude real.

Immateriaalne põhivara

Immateriaalset vara (tarkvara ja maa kasutusõigus) kajastatakse bilansis siis, kui vara on ettevõtte poolt kontrollitav, tema

kasutamisest saadakse tulevikus majanduslikku kasu, vara soetusmaksumus on vähemalt 2 000 eurot ning usaldusväärselt

mõõdetav. Omandatud immateriaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt

soetamisega seotud kulutustest (maa kasutusõiguse puhul loetakse soetusmaksumuseks kinnistu isikliku kasutusõigusega koormamise

lepingujärgne kasutusõiguse tasu). Arvele võtmise järel kajastatakse immateriaalset vara selle soetusmaksumuses, millest on maha

arvatud akumuleeritud kulum  ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Immateriaalne põhivara jagatakse määratud kasuliku elueaga varaks ja määramata kasuliku elueaga varaks. 

Määratud kasuliku elueaga immateriaalset vara amortiseeritakse lineaarsel meetodil, lähtudes vara eeldatavast kasulikust elueast

(Maa kasutusõiguse puhul loetakse kasulikuks elueaks lepingujärgset maa kasutusõiguse aega. Tähtajatu lepingu puhul loetakse

eeldatavaks kasulikuks elueaks 100 aastat). Igal bilansipäeval hinnatakse vara amortisatsiooniperioodide ning –meetodi põhjendatust.

Määratud elueaga varade puhul hinnatakse vara väärtuse langust, kui on ilmnenud asjaolusid, mis viitavad võimalikule väärtuse langusele

Tarkvara

Immateriaalse varana kajastatakse ostetud arvutitarkvara, mis ei ole seonduva riistvara lahutamatu osa. Arvutitarkvara arenduskulud

kajastatakse immateriaalse varana, kui need on otseselt seotud selliste tarkvaraobjektide arendamisega, mis on eristatavad, ettevõtte poolt

kontrollitavad ning mille kasutamisest saadakse tulevast majanduslikku kasu pikema aja kui ühe aasta jooksul. Kapitaliseeritavad arvutitarkvara

arenduskulud hõlmavad tööjõukulusid ning muid arendamisega otseselt seotud kulutusi. Arvutitarkvara jooksva hooldusega seotud kulud

kajastatakse kasumiaruandes kuludena. Arvutitarkvara kulud amortiseeritakse hinnangulise kasuliku eluea jooksul, mille pikkus on 3 kuni 5

aastat.
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Põhivara arvelevõtmise alampiir    2 000 eurot

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi Kasulik eluiga

Hooned 25

Elektriülekandeliinid 30

Elektriülekandeseadmed 20

Energia tootmise seadmed 20

Töömasinad- ja mehhanismid 4

Transpordivahendid 5

Infotehnika 3

Mõõtetehnika* 8

*

Eesti Vabariigi võrgueeskirja (19.juulil 2010 jõustunud redaktsioon) § 39  kohaselt peab Elektrilevi OÜ 1.jaanuariks 2017 vahetama kohtloetavad

arvestid kaugloetavateks. Kõikide kohtloetavate arvestite eluiga on 2010.majandusaastal muudetud nii, et arvestid oleksid 1.jaanuariks

2017 lõpuni amortiseerunud. 

Rendid

Kapitalirendina käsitletakse rendilepingut, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule.

Muud rendilepingud kajastatakse kasutusrendina.

Ettevõte kui rentnik

Kasutusrendi maksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kasumiaruandes kuluna.

Ettevõte kui rendileandja

Kasutusrendi tingimustel väljarenditud vara kajastatakse bilansis tavakorras, analoogselt põhivaraga. Väljarenditavat vara amortiseeritakse

lähtudes ettevõttes sama tüüpi varade osas rakendatavatest amortiseerimispõhimõtetest. Kasutusrendimaksed kajastatakse

rendiperioodi jooksul lineaarselt tuluna. Kasutusrendi lepingute sõlmimisega otseselt kaasnevad esmased kulutused kajastatakse

rendileandja bilansis varana (renditava varaga samal kirjel) ja amortiseeritakse kulusse rendiperioodi jooksul proportsionaalselt renditulu

kajastamisega.

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele

nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud

soetusmaksumuse meetodil.

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi

finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse

arvestamiseks võetakse nad algselt arvele saadud tasu õiglases väärtuses (millest on maha arvatud tehingukulutused), arvestades järgnevatel

perioodidel kohustustelt intressikulu kasutades sisemise intressimäära meetodit.

Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast, või ettevõttel pole

tingimusteta õigust kohustise tasumist edasi lükata rohkem kui 12 kuud pärast bilansikuupäeva. Laenukohustusi, mille tagasimakse tähtaeg

on 12 kuu jooksul bilansipäevast, kuid mis refinantseeritakse pikaajaliseks pärast bilansipäeva, kuid enne aastaaruande

kinnitamist, kajastatakse lühiajalistena. Samuti kajastatakse lühiajalistena laenukohustusi, mida laenuandjal oli õigus bilansipäeval

tagasi kutsuda laenulepingus sätestatud tingimuste rikkumise tõttu. 

Eraldised ja tingimuslikud kohustused

Eraldistena kajastatakse bilansis tõenäolisi kohustusi, mis on avaldunud enne bilansikuupäeva toimunud sündmuste tagajärjel ja 

mille realiseerumise aeg või summa ei ole kindlad.  Eraldis kajastatakse bilansis summas, mis on juhtkonna hinnangu kohaselt  bilansipäeva 

seisuga vajalik eraldisega seotud kohustuse rahuldamiseks või üleandmiseks kolmandale osapoolele.
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Juhul kui eraldis realiseerub tõenäoliselt hiljem kui 12 kuu jooksul pärast bilansipäeva, kajastatakse seda diskonteeritud väärtuses (eraldisega

seotud väljamaksete nüüdisväärtuse summas) , välja arvatud juhul, kui diskonteerimise mõju on ebaoluline. 

 

Muud võimalikud või eksisteerivad kohustused, mille realiseerumine on vähemtõenäoline kui mitterealiseerumine või millega kaasnevate

kulutuste suurust ei ole võimalik piisava usaldusväärsusega hinnata, on  avalikustatud aastaaruande lisades tingimuslike kohustustena. 

 

Tervisekahjustuste hüvitamise eraldis 

Ettevõte on moodustanud eraldise kõigi kohtuotsuste alusel väljamõistetud tervisekahjustuste hüvitiste väljamaksmiseks. Eraldist

kajastatakse bilansis viitvõlana (vt lisa 11). 

 

Tehnovõrkude ja –rajatiste talumise tasu   

Tehnovõrkude ja –rajatiste talumise tasu on asjaõiguseseadusest tulenev kohustus, mille järgi on tehnovõrgu või –rajatise omanik kohustatud

maksma tasu kinnisasja omanikule tehnorajatiste talumise eest oma maatükil. Tasu  tuleb maksta tagasiulatuvalt alates 1-st novembrist 2004,

kui vastav taotlus esitati hiljemalt 2010.a 1. juuliks. Seadusest tulenevat kohustust kajastatakse bilansis  viitvõlana (vt lisa 11). 

 

Lepingutest tulenevate kohustuste eraldis 

Ettevõte on moodustanud eraldise hankelepingust tuleneva pikaajalise kohustuse täitmiseks. 

Eraldist kajastatakse bilansis viitvõlana (vt lisa 11). 

Maksustamine

Eestis kehtiva tulumaksuseaduse kohaselt ei maksustata  Eestis ettevõtte aruandeaasta kasumit. Tulumaksu makstakse dividendidelt,

erisoodustustelt, kingitustelt, annetustelt, vastuvõtukuludelt ja ettevõtlusega mitteseotud kuludelt. Alates 1.01.2008 on dividendidena

jaotatud kasumi maksumääraks 21/79 (2007. aastal kehtis maksumäär 22/78, 2006. aastal maksumäär 23/77) väljamakstavalt netosummalt. 

 Dividendide väljamaksmisega kaasnevat ettevõtte tulumaksu kajastatakse kohustusena  ja kasumiaruandes tulumaksukuluna  samal

perioodil kui dividendid välja kuulutatakse, sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud või millal need tegelikult

välja makstakse. Tulumaksu tasumise kohustus tekib dividendide väljamaksmise kuule järgneva kuu 10. kuupäeval.

Maksusüsteemi omapärast lähtuvalt ei teki Eestis registreeritud ettevõtetel erinevusi vara maksuarvestuslike  ja bilansiliste jääkväärtuste vahel

ning sellest tulenevalt ka edasilükkunud tulumaksunõudeid ega –kohustusi. Bilansis ei kajastata tingimuslikku tulumaksukohustust, mis

tekkis jaotamata kasumist dividendide väljamaksmisel. Maksimaalne tulumaksukohustus, mis kaasneks jaotamata kasumi dividendidena

väljamaksmisel, on esitatud aastaaruande lisas 12.

Seotud osapooled

Elektrilevi OÜ aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

a.omanikke (emaettevõtja ning emaettevõtjat kontrollivad või selle üle olulist mõju omavad isikud);

b.teisi samasse konsolideerimisgruppi kuuluvaid ettevõtteid (s.h emaettevõtja teised tütarettevõtjad);

c.tegev- ja kõrgemat juhtkonda;

d.eespool loetletud isikute lähedasi pereliikmeid ja nende poolt kontrollitavaid või nende olulise mõju all olevaid ettevõtteid.

Elektrilevi OÜ emaettevõtja on Eesti Energia AS, mis on registreeritud Eesti Vabariigis ja kuulub omakorda Eesti Vabariigile.

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses, võttes arvesse kõiki tehtud allahindlusi ja soodustusi. Tulu

kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik omandiga seotud riskid on läinud üle müüjalt ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on

usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline.

Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema perioodi jooksul, siis

lähtudes valmidusastme meetodist.

Kohustuslik reservkapital

Vastavalt äriseadustikule on moodustatud kohustuslik reservkapital. Reservkapital moodustatakse iga-aastastest puhaskasumi eraldistest. Igal

majandusaastal tuleb  reservkapitali  kanda vähemalt 1/20 puhaskasumist, kuni reservkapital moodustab 1/10 osakapitalist. Reservkapitali võib

kasutada kahjumi katmiseks, samuti osakapitali suurendamiseks. Reservkapitalist ei või teha väljamakseid osanikele.

 

 

Liitumistasud 

Elektrivõrguga  liitumise tasu määratakse vastavalt võrguga liitumiseks tehtavatele kulutustele. Liitumistasud kajastatakse tuluna liitumiste
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käigus soetatud vara keskmise eluea jooksul, milleks on 32 aastat. Kuni aastani 2011 kajastati liitumistasud tuludena eeldatava kliendisuhte

perioodi jooksul, milleks loeti 20 aastat. Tuludesse kandmata liitumistasud kajastatakse bilansis pikaajaliste tulevaste perioodide tuludena.  

 

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed
(tuhandetes eurodes)

 31.12.2012 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi Lisa nr

12 kuu jooksul 1 - 5 aasta jooksul üle 5 aasta

Nõuded ostjate vastu 52 52 0 0  

Maksude ettemaksed ja

tagasinõuded
5 290 5 290 0 0 3

Muud nõuded 1 1 0 0  

Ettemaksed 169 169 0 0  

Nõuded emaettevõtja ja teiste

kontserniettevõtete vastu
33 885 33 885 0 0 21

Kokku nõuded ja ettemaksed 39 397 39 397 0 0  

 

 31.12.2011 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi Lisa nr

12 kuu jooksul 1 - 5 aasta jooksul üle 5 aasta

Nõuded ostjate vastu 58 58 0 0  

Maksude ettemaksed ja

tagasinõuded
4 051 4 051 0 0 3

Ettemaksed 181 181 0 0  

Nõuded emaettevõtja ja teiste

kontserniettevõtete vastu
27 035 27 035 0 0 21

Kokku nõuded ja ettemaksed 31 325 31 325 0 0  

Ettevõttel ei olnud ebatõenäolisi laekumisi ei 31.12.2011 ega ka 31.12.2012 seisuga.

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(tuhandetes eurodes)

 31.12.2012 31.12.2011

Ettemaks Maksuvõlg Ettemaks Maksuvõlg

Ettevõtte tulumaks 0 1 0 0

Käibemaks 5 231 0 4 049 0

Üksikisiku tulumaks 0 424 0 404

Erisoodustuse tulumaks 0 3 0 3

Sotsiaalmaks 1 773 2 742

Kohustuslik kogumispension 0 32 0 26

Töötuskindlustusmaksed 0 78 0 87

Aktsiisimaks 0 2 830 0 2 541

Ettemaksukonto jääk 58  0  

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad 5 290 4 141 4 051 3 803
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Lisa 4 Materiaalne põhivara
(tuhandetes eurodes)

  Kokku

Maa Ehitised  Masinad ja

seadmed

Muu

materiaalne

põhivara

 Lõpetamata

projektid ja

ettemaksedTranspordi-

vahendid
Arvutid ja

arvuti-

süsteemid

Muud

masinad ja

seadmed

Lõpetamata

projektid

Ettemaksed

31.12.2010  

Soetusmaksumus 5 010 456 891 3 860 3 364 318 526 325 750 162 18 110 17 18 127 805 940

Akumuleeritud kulum 0 -83 460 -2 726 -3 029 -80 580 -86 335 -157 0 0 0 -169 952

Jääkmaksumus 5 010 373 431 1 134 335 237 946 239 415 5 18 110 17 18 127 635 988

  

Ostud ja parendused 47 33 605 8 532 1 145 3 70 832 64 70 896 72 124

Amortisatsioonikulu 0 -16 463 -519 -144 -19 382 -20 045 -2 0 0 0 -36 510

Allahindlused väärtuse

languse tõttu
0 0 0 0 0 0 0 -61 0 -61 -61

Müügid -20 0 -10 0 0 -10 0 0 0 0 -30

Ümberklassifitseerimised 0 34 702 0 0 30 694 30 694 0 -65 396 0 -65 396 0

Ümberklassifitseerimine

lõpetamata projektidest
0 34 702 0 0 30 694 30 694 0 -65 396 0 -65 396 0

  

31.12.2011  

Soetusmaksumus 5 037 489 490 3 695 3 319 347 749 354 763 164 23 485 81 23 566 873 020

Akumuleeritud kulum 0 -97 787 -2 485 -3 120 -97 959 -103 564 -158 0 0 0 -201 509

Jääkmaksumus 5 037 391 703 1 210 199 249 790 251 199 6 23 485 81 23 566 671 511

  

Ostud ja parendused 96 28 1 050 106 87 1 243 10 89 922 0 89 922 91 299

Amortisatsioonikulu 0 -16 506 -583 -170 -20 319 -21 072 -5 0 0 0 -37 583

Allahindlused väärtuse

languse tõttu
0 -770 0 0 -186 -186 0 -43 0 -43 -999

Müügid -57 -5 -1 -1 -2 -4 0 0 0 0 -66

Ümberklassifitseerimised 0 42 672 0 0 36 738 36 738 0 -79 330 -80 -79 410 0

Ümberklassifitseerimine

ettemaksetest
0 80 0 0 0 0 0 0 -80 -80 0

Ümberklassifitseerimine

lõpetamata projektidest
0 42 592 0 0 36 738 36 738 0 -79 330 0 -79 330 0

  

31.12.2012  

Soetusmaksumus 5 076 524 568 3 695 2 991 381 838 388 524 173 34 034 1 34 035 952 376

Akumuleeritud kulum 0 -107 446 -2 019 -2 857 -115 730 -120 606 -162 0 0 0 -228 214

Jääkmaksumus 5 076 417 122 1 676 134 266 108 267 918 11 34 034 1 34 035 724 162

Müüdud materiaalne põhivara müügihinnas
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 2012 2011

Maa 77 30

Ehitised 50 7

Masinad ja seadmed 270 169

Transpordivahendid 219 169

Arvutid ja arvutisüsteemid 1 0

Muud masinad ja seadmed 50 0

Kokku 397 206

Aruandeaastal on suurenenud materiaalse põhivara allahindlused väärtuse languse tõttu. Suurenemine on tingitud muutustest põhivara

kogumite arvestuses. Alates aruandeaastast kantakse kogumeid maha reaalajas ja - kogustes, varem vähendati vara  ealiselt kõige vanemate

kogumite võrra 1 kord aastas. Eelmistel majandusaastatel oli allahindluste väärtus nullilähedane, kuna kanti maha kõige vanemaid objekte, mille

jääkväärtus oli null.

Lisa 5 Immateriaalne põhivara
(tuhandetes eurodes)

  Kokku

Arvutitarkvara Muu

immateriaalne

põhivara

Lõpetamata

projektid ja

ettemaksed

31.12.2010  

Soetusmaksumus 4 105 114 1 887 6 106

Akumuleeritud kulum -960 -5 0 -965

Jääkmaksumus 3 145 109 1 887 5 141

  

Ostud ja parendused 13 37 1 083 1 133

Amortisatsioonikulu -1 086 -2 0 -1 088

Ümberklassifitseerimised 1 671 0 -1 671 0

  

31.12.2011  

Soetusmaksumus 5 789 151 1 299 7 239

Akumuleeritud kulum -2 046 -7 0 -2 053

Jääkmaksumus 3 743 144 1 299 5 186

  

Ostud ja parendused 0 4 8 345 8 349

Amortisatsioonikulu -2 239 -2 0 -2 241

Ümberklassifitseerimised 5 838 0 -5 838 0

  

31.12.2012  

Soetusmaksumus 11 627 155 3 806 15 588

Akumuleeritud kulum -4 285 -9 0 -4 294

Jääkmaksumus 7 342 146 3 806 11 294
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Lisa 6 Kasutusrent
(tuhandetes eurodes)

Aruandekohustuslane kui rendileandja

 2012 2011 Lisa nr

Kasutusrenditulu 14 12 14

Rendile või üürile antud varade bilansiline jääkmaksumus

Muud varad 67 9  

Kokku 67 9  

Ettevõte rendib kasutusrendi tingimustel välja peamiselt mitteeluruume. Materiaalse põhivarana arvel olevates hoonetes asuvaid ruume

renditakse välja osaliselt ning rendile antud vara soetusmaksumuse ja jääkväärtuse esitamisel on arvestatud väljarenditud

pindade proportsioone. Mittekatkestatavaid rendilepinguid sõlmitud ei ole , mistõttu järgmiste perioodide renditulu ülalpool tabelis näidatud ei

ole.

Aruandekohustuslane kui rentnik

 2012 2011 Lisa nr

Kasutusrendikulu 1 873 1 818  

Järgmiste perioodide kasutusrendikulu mittekatkestatavatest lepingutest

 31.12.2012 31.12.2011 Lisa nr

12 kuu jooksul 1 870 1 870  

1-5 aasta jooksul 9 350 9 350  

Ettevõte rendib ruume, seadmeid, bürooinventari ja transpordivahendeid.

Ruumide- ja seadmete rendilepingud on sõlmitud 1-3 aastaks. Rendileandjal ja rendilevõtjal on õigus lepinguid lõpetada teatades sellest teisele

poolele kirjalikult ette vähemalt 2-6 kuud.

Bürooinventari rendilepingud on sõlmitud 2-4 aastaks. Rendileandjal ja rendilevõtjal on õigus lepinguid lõpetada teatades sellest teisele poolele

kirjalikult ette vähemalt 1-3 kuud.

Transpordivahendite rendilepingud on sõlmitud 5 aastaks. Rentnikul on õigus rendiperioodi lõppedes kas transpordivahend  välja osta,

tagastada, lepingut pikendada või loobuda sõidukist kolmanda isiku kasuks. Rentnikul on õigus leping igal ajal üles öelda, teatades

sellest rendileandjale 30 päeva ette.

Kõik rendilepingutest tulenevad maksed tasutakse eurodes.

Mittekatkestatavaid rendilepinguid sõlmitud ei ole. Kuna rendilevõtjal ei ole kavatsust rendilepinguid ennetähtaegselt lõpetada, siis

on rendisummad kajastatud ülalpool tabelis.
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Lisa 7 Laenukohustused
(tuhandetes eurodes)

 31.12.2012 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi Intressimäär Alusvaluuta

12 kuu

jooksul

1 - 5 aasta

jooksul

üle 5 aasta

Lühiajalised laenud  

Emaettevõtjalt 148 407 148 407   3,48 EUR

Lühiajalised laenud kokku 148 407 148 407     

Pikaajalised laenud  

Emaettevõtjalt 154 880 0 154 880 0 3,48 EUR

Pikaajalised laenud kokku 154 880 0 154 880 0   

Laenukohustused kokku 303 287 148 407 154 880 0   

 

 31.12.2011 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi Intressimäär Alusvaluuta

12 kuu

jooksul

1 - 5 aasta

jooksul

üle 5 aasta

Lühiajalised laenud  

Emaettevõtjalt 139 466 139 466   3,63 EUR

Lühiajalised laenud kokku 139 466 139 466     

Pikaajalised laenud  

Emaettevõtjalt 154 880 0 154 880 0 3,63 EUR

Pikaajalised laenud kokku 154 880 0 154 880 0   

Laenukohustused kokku 294 346 139 466 154 880 0   

Elektrilevi OÜ arvelduskontod pankades kuuluvad Eesti Energia AS-i kontsernikontode koosseisu. Vastavalt kontsernikonto lepingule vastutavad

kontserni liikmed pangale tasumata summade eest solidaarselt.

Lühiajaline laen on Elektrilevi OÜ poolt bilansipäeva seisuga kasutatud arvelduskrediidi jääk. Elektrilevi OÜ kasutas aruandeperioodil Eesti

Energia AS-ilt saadud arvelduskrediiti keskmise intressimääraga 3,48% kasutatud summalt (vt lisa 20). Arvelduskrediidi alusvaluuta on euro.

Intressimäärad ja nende rakenduse põhimõtted kehtestab Eesti Energia AS-i eelarvekomitee.

Pikaajaline laen on emaettevõttelt saadud tähtajatu laen. Pikaajalise laenu alusvaluuta on euro ja intressimäär on sama, mis arvelduskrediidil (vt

lisa 20).  31.03.2005. sõlmitud lepingu järgi annab Eesti Energia AS ettevõttele tähtajatut laenu summas 2 423 347 tuhat krooni(154 880 tuhat

eurot) tagasikutsumise õigusega 13 kuulise etteteatamise korral.

Laenulepingutest tulenevad kohustused on tagatiseta võlakohustused. Ettevõte on täitnud kõiki laenulepingus sätestatud  lepingulisi

kohustusi, mis puudutavad eritingimuste täitmist.
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Lisa 8 Võlad ja ettemaksed
(tuhandetes eurodes)

 31.12.2012 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi Lisa nr

12 kuu jooksul 1 - 5 aasta jooksul üle 5 aasta

Võlad tarnijatele 29 320 29 320 0 0 9

Võlad töövõtjatele 2 204 2 204 0 0 10

Maksuvõlad 4 141 4 141 0 0 3

Muud võlad 1 478 1 390 57 31  

Intressivõlad 914 914 0 0 11

Muud viitvõlad 564 476 57 31 11

Saadud ettemaksed 136 832 0 0 136 832  

Tulevaste perioodide

tulud
136 832 0 0 136 832  

Võlad emaettevõtjale ja

teistele

kontserniettevõtetele

10 831 10 831 0 0 21

Mitmesugused võlad 55 55 0 0  

Kokku võlad ja

ettemaksed
184 861 47 941 57 136 863  

 

 31.12.2011 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi Lisa nr

12 kuu jooksul 1 - 5 aasta jooksul üle 5 aasta

Võlad tarnijatele 22 891 22 891 0 0 9

Võlad töövõtjatele 1 848 1 848 0 0 10

Maksuvõlad 3 803 3 803 0 0 3

Muud võlad 1 360 1 291 40 29  

Intressivõlad 927 927 0 0 11

Muud viitvõlad 433 364 40 29 11

Saadud ettemaksed 126 401 0 0 126 401  

Tulevaste perioodide

tulud
126 401 0 0 126 401  

Võlad emaettevõtjale ja

teistele

kontserniettevõtetele

5 055 5 055 0 0 21

Mitmesugused võlad 380 380 0 0  

Kokku võlad ja

ettemaksed
161 738 35 268 40 126 430  

 

 

Tulevaste perioodide tulud on tuludesse kandmata liitumistasud (vt lisa 1 -"Liitumistasud"). 

 

Tulevaste perioodide tulud 

 

Saldo seisuga 31.12.2010 

Amortiseeritavad liitumis-  ja muud teenustasud 150 279 

Akumuleeritud kulum -32 066 

Kokku 118 213 

 

01.01.2011 - 31.12.2011 toimunud muutused 

Laekunud liitumis- ja muud teenustasud 12 739
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Arvestatud amortisatsiooni -4 502 

Amortiseritavate liitumiste allahindlus ja mahakandmine -49 

 

Saldo seisuga 31.12.2011 

Amortiseeritavad liitumis-  ja muud teenustasud 162 969 

Akumuleeritud kulum -36 568 

Kokku 126 401 

 

01.01.2012 - 31.12.2012 toimunud muutused 

Laekunud liitumis- ja muud teenustasud 15 176 

Arvestatud amortisatsiooni -4 724 

Amortiseritavate liitumiste allahindlus ja mahakandmine -21 

 

Saldo seisuga 31.12.2012 

Amortiseeritavad liitumis-  ja muud teenustasud 178 124 

Akumuleeritud kulum -41 292 

Kokku 136 832

Lisa 9 Võlad tarnijatele
(tuhandetes eurodes)

 31.12.2012 31.12.2011 Lisa nr

Võlad tarnijatele 22 590 16 519  
Võlad tarnijatele põhivara eest 6 730 6 372  
Kokku võlad tarnijatele 29 320 22 891 8

Lisa 10 Võlad töövõtjatele
(tuhandetes eurodes)

 31.12.2012 31.12.2011 Lisa nr

Töötasude kohustus 855 827  

Puhkusetasude kohustus 333 357  

Reserveeritud preemiad ja toetused 1 016 664  
Kokku võlad töövõtjatele 2 204 1 848 8
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Lisa 11 Muud võlad
(tuhandetes eurodes)

 31.12.2012 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi Lisa nr

12 kuu jooksul 1 - 5 aasta jooksul üle 5 aasta

Intressivõlad 914 914 0 0  

Muud viitvõlad 564 476 57 31  

Reserveeritud sotsiaal-

ja

töötuskindlustusmaksed

462 462 0 0  

Tervisekahjustuste

hüvitamise eraldis
85 9 45 31  

Lepingutest

tuleneva

kohustuse eraldis

12 0 12 0  

Tehnorajatiste

talumise tasu
5 5 0 0  

Kokku muud võlad 1 478 1 390 57 31 8

 

 31.12.2011 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi Lisa nr

12 kuu jooksul 1 - 5 aasta jooksul üle 5 aasta

Intressivõlad 927 927 0 0  

Muud viitvõlad 433 364 40 29  

Reserveeritud sotsiaal-

ja

töötuskindlustusmaksed

354 354 0 0  

Tervisekahjustuste

hüvitamise eraldis
77 8 40 29  

Tehnorajatiste

talumise tasu
2 2 0 0  

Kokku muud võlad 1 360 1 291 40 29 8

Intressivõlg on emaettevõtjale tasumata arvelduskrediidi võlg.

Tervisekahjustuste hüvitamise eraldis on moodustatud töötajatele hüvitiste maksmiseks seoses tööl saadud tervisekahjustustega. Eraldis

on moodustatud kohtuotsustega väljamõistetud summade ulatuses lähtudes hinnangulisest väljamaksete perioodist, mis enamasti ulatub töötaja

eluea lõpuni. Väljamaksete perioodi määramiseks on kasutatud Statistikaameti andmeid prognoositavate eluigade kohta vastavalt vanusele.

Eraldised on diskonteeritud intressimääraga 5,4% (2011: 5,4%).

Tehnorajatiste talumise tasu on asjaõigusseadusest tulenev kohustus, mille järgi on tehnovõrgu- või rajatise omanik kohustatud maksma

tasu kinnisasja omanikule tehnorajatiste talumise eest oma maatükil. Tasu tuleb maksta alates 1. novembrist 2004, kui vastav taotlus on esitatud

hiljemalt 1. juuliks 2010. Kuna kompensatsioonitaotlusi on esitatud arvestuslikust summast oluliselt vähem, ei ole bilansis seisuga

31.12.2012 arvestuslikku kohustust näidatud.

Lepingust tulenevate kohustuste eraldis on moodustatud hankelepingust tuleneva pikaajalise kohustuse täitmiseks.
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Lisa 12 Tingimuslikud kohustused ja varad
(tuhandetes eurodes)

 31.12.2012 31.12.2011

Tingimuslikud kohustused   

Võimalikud dividendid 94 843 68 751

Tulumaksukohustus võimalikelt dividendidelt 25 212 18 275

Kokku tingimuslikud kohustused 120 055 87 026

Võrgu arenduskohustus

Elektrituruseaduse kohaselt on võrguettevõtjal kohustus arendada võrku viisil, mis tagab teeninduspiirkonnas võimaluse osutada

ettenähtud tingimustekohast võrguteenust.

Võmalikud maksurevisjonist tulenevad kohustused

Maksuhalduril on õigus kontrollida ettevõtte maksuarvestust kuni 6 aasta jooksul maksudeklaratsiooni esitamise tähtajast ning vigade

tuvastamisel määrata täiendav maksusumma, intressid ning trahv.

Ettevõtte juhtkonna hinnangul ei esine asjaolusid, mille tulemusena võiks maksuhaldur määrata ettevõttele olulise täiendava maksusumma.

Lisa 13 Osakapital
(tuhandetes eurodes)

 31.12.2012 31.12.2011

Osakapital 159 779 159 779

Osade arv (tk) 1 1

Elektrilevi OÜ osa, nimiväärtusega 159 779 tuhat eurot, kuulub AS-ile Eesti Energia.

Aruandeaastal ja võrreldaval perioodil osanikule dividende makstud ei ole.

Ettevõtte jaotamata kasum (arvestades seaduses ettenähtud kohustust kanda 1/20 aastaruande puhaskasumist kohustuslikku

reservkapitali) seisuga 31.12.2012 moodustas 120 055 tuhat eurot(31.detsember 2011: 87 026 tuhat eurot). Dividendide

väljamaksmisel omanikule kaasneb tulumaksukulu 21/79 netodividendidena väljamakstavalt summalt. Seega on bilansipäeva seisuga

eksisteerinud jaotamata kasumist omanikule võimalik dividendidena välja maksta 94  843 tuhat eurot (31.detsembril 2011: 68 751 tuhat

eurot) ning dividendide väljamaksmisega kaasneks dividendide tulumaks summas 25 212 tuhat eurot  (31. detsembril 2011 : 18 275 tuhat eurot).
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Lisa 14 Müügitulu
(tuhandetes eurodes)

 2012 2011 Lisa nr

Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes    

Müük Euroopa Liidu riikidele    

Eesti 231 703 198 544  
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku 231 703 198 544  

Kokku müügitulu 231 703 198 544  

Müügitulu tegevusalade lõikes    

Võrguteenused 224 903 192 211  
Elektri- ja sidevõrkude ehitus 4 665 4 459  
Elektriseadmete remont 782 897  
Kaupade müük 630 604  
Muud teenused 709 361  
Mitteeluruumide ja seadmete kasutusrent 14 12 6

Kokku müügitulu 231 703 198 544  

Lisa 15 Muud äritulud
(tuhandetes eurodes)

 2012 2011

Kasum materiaalse põhivara müügist 331 178

Trahvid, viivised ja hüvitised 289 241

Kokku muud äritulud 620 419

Lisa 16 Kaubad, toore, materjal ja teenused
(tuhandetes eurodes)

 2012 2011

Elektrivõrgu teenused 78 499 70 024

Elekter ja elektrivõrgu kaod 12 623 12 310

Seadmete rent, hooldus ja remont 15 361 13 697

Müügiteenused 6 049 5 601

Transpordi- ja töövahendite rent ja kulud 1 519 1 515

Mõõtetehnika materjalid ja mõõteteenused 1 899 2 279

Hoonete rent,remont,maaga seotud kulud 800 676

Muud 285 148

Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused 117 035 106 250
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Lisa 17 Mitmesugused tegevuskulud
(tuhandetes eurodes)

 2012 2011

Üür ja rent 1 609 1 541

Mitmesugused bürookulud 483 171

Lähetuskulud 69 62

Koolituskulud 213 148

Infotehnoloogia 4 636 3 537

Telekommunikatsioon 871 782

Avalikud suhted, meedia, info ja konsultatsioonid 861 1 917

Tööohutus ja -tervishoid 222 200

Turva- ja kindlustusteenus 162 154

Kokku mitmesugused tegevuskulud 9 126 8 512

Lisa 18 Tööjõukulud
(tuhandetes eurodes)

 2012 2011

Palgakulu 13 960 13 111

Sotsiaalmaksud 4 777 4 522

Kokku tööjõukulud 18 737 17 633

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 818 817

Lisa 19 Muud ärikulud
(tuhandetes eurodes)

 2012 2011

Kahjum materiaalse põhivara müügist 0 2

Trahvid, viivised ja hüvitised 232 196

Riigilõivud 51 50

Ettevõtlusega mitteseotud kulud 21 24

Muud 934 693

Kokku muud ärikulud 1 238 965

Muude ärikulude rida "Muud" sisaldab kontserni kulude katmist summas 919 (2011: 674) tuhat eurot.
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Lisa 20 Finantstulud ja -kulud
(tuhandetes eurodes)

 2012 2011 Lisa nr

Intressikulud 10 597 10 644  

Intressikulu laenudelt 10 593 10 638 7

Muud intressikulud 4 6 11

Kokku finantstulud ja -kulud 10 597 10 644  

Muude intressikulude all on kajastatud tervisekahjustuste hüvitamise eraldise diskonteerimise intressikulu.

Lisa 21 Seotud osapooled
(tuhandetes eurodes)

Aruandekohustuslase emaettevõtja nimetus Eesti Energia AS

Riik, kus aruandekohustuslase emaettevõtja on registreeritud Eesti Vabariik

Kontserni nimetus, millesse kuulub emaettevõtja Eesti Energia AS

Riik, kus kontserni emaettevõtja on registreeritud Eesti Vabariik

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

 31.12.2012 31.12.2011

Nõuded Kohustused Nõuded Kohustused

Emaettevõtja 33 885 8 780 27 030 2 729

Teised samasse konsolideerimisgruppi

kuuluvad ettevõtjad
0 2 051 5 2 326

2012 Ostud Müügid

Emaettevõtja 18 694 1 044

Teised samasse

konsolideerimisgruppi

kuuluvad ettevõtjad

35 400 3 948

 

2011 Ostud Müügid

Emaettevõtja 27 508 648

Teised samasse

konsolideerimisgruppi

kuuluvad ettevõtjad

18 505 3 601

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja

muud olulised soodustused
  

 2012 2011

Arvestatud tasu 143 87

 

 

Ostud- Elektrilevi OÜ ostud emaettevõtjalt/konsolideerimisgrupi ettevõtetelt, müügid emaettevõttele/konsolideerimisgrupi ettevõtetele. 

Elektrilevi OÜ kohustused seotud osapooltele seisuga 31.12.2012 ja 31.12.2011, mis on näidatud ülatoodud tabelis, ei sisalda 

emaettevõttelt saadud piaajalist laenu ja arvelduskrediiti. Informatsioon nende kohustuste kohta on toodud lisades 7 ja 8. 

 

Elektrilevi OÜ aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:
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a.omanikke (emaettevõtja ning emaettevõtjat kontrollivad või selle üle olulist mõju omavad isikud); 

b.teisi samasse konsolideerimisgruppi kuuluvaid ettevõtteid (s.h emaettevõtja teised tütarettevõtjad); 

c.tegev- ja kõrgemat juhtkonda;  

d.eespool loetletud isikute lähedasi pereliikmeid ja nende poolt kontrollitavaid või nende olulise mõju all olevaid ettevõtteid. 

 

Elektrilevi OÜ emaettevõtja on Eesti Energia AS, mis on registreeritud Eesti Vabariigis ja kuulub omakorda Eesti Vabariigile. 

 

Võrguteenuste osutamisel ja elektrienergia ostul-müügil kasutatakse Konkurentsiameti poolt kinnitatud hindu. Ülejäänud tehingud

toimuvad turuhinnas. 

 

Lühiajalised nõuded ja võlad on tasumata arved, mille maksetähtaeg ei olnud aruandeperioodi lõpuks veel saabunud. 

Allahindlusi seotud osapoolte nõuete osas aruandeaastal nii nagu ka 2011  majandusaastal tehtud ei ole. 

 

Aruandeperioodil ega võrdlusperioodil nõukogu liikmetele tasusid makstud ei ole. 

Arauandeaasta teisest poolaastast kuulub ettevõtte juhatusse 3 liiget (varem 1). Juhatuse liikmetega teenistuslepingu

ennetähtaegsel lõpetamisel nõukogu algatusel kaasneks ettevõttele lahkumishüvitise maksmise kohustus  3 kuupalga ulatuses. 

Lisa 22 Ettevõtte majandustegevuse jätkuvus

Seisuga 31. detsember 2012 ületasid ettevõtte lühiajalised kohustused käibevara  156 951 tuhande euro võrra. Ettevõtte raamatupidamise

aastaaruanne on koostatud lähtudes ettevõtte tegevuse jätkumisest. Juhatuse hinnangul ei tekita negatiivne käibekapital ettevõttele

majandusraskusi 2013. majandusaastal, kuna emaettevõtjaga sõlmitud kokkuleppe kohaselt on emaettevõtja valmis majandusraskuste korral

ettevõtet viivitamatult finantsiliselt toetama ja tegema lisainvesteeringuid ettevõtte majandustegevuse jätkuvuse tagamiseks


