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ELEKTRILEVI STRATEEGILISED SIHID: ETTEVÕTTE 
VÄÄRTUSE JA KLIENDIRAHULOLU KASVATAMINE

Võrguettevõttele on erinevaid ootusi paljudel osapooltel – klientidel, omanikul, regulaatoril, töötajatel, poliitikutel, koos-

tööpartneritel ja riigiasutustel. Nende ootuste vahel tasakaalu leidmiseks on Eesti suurimal jaotusvõrguettevõttel Elektri-

levil kaks strateegilist eesmärki: kasvatada ettevõtte väärtust ja suurendada klientide rahulolu.

Ettevõtte väärtust kasvatame elektrivõrku efektiivselt hallates ja investeeritud kapitalilt tootlust saavutades. Olles Eesti  

üks suurimaid füüsilisi varasid haldav ettevõte, on Elektrilevil läbimõeldud varahalduse põhimõtted, mis said olulist  

täiendust ja edasiarendust kaasaegsete infosüsteemide abil lõppenud aastal. Tänapäevastel vahenditel põhinev  võrgu ja 

seda ümbritseva keskkonna analüüs aitab meil suunata investeeringud tõhusalt just kõige õigematesse kohtadesse. 

Klient ootab võrguettevõttelt kindlat võrguteenust – et elekter oleks olemas ja kui midagi peakski juhtuma, saaks rike 

kiirelt likvideeritud. Lähiaastatel investeerib Elektrilevi igal aastal võrku suurusjärgus 100 miljonit eurot, vähendades sellega 

jõudsalt rikkeid ja elektrikatkestuste kestust. Ehitame keskmiselt 5 kilomeetrit maa- ja õhukaablit ning 2 alajaama iga 

päev. Seeläbi liigume ilmastikukindla elektrivõrgu suunas, mis aastaks 2025 ulatub juba 75 %-ni võrgu kogumahust.

2013. aasta lõpul leidis aset kolm ulatuslikku tormi, mis kuulutati tulenevalt võrgu ehitusnormidest erakorralisteks olukor-

dadeks. Kuid isegi kolme tormi mõjuga koos ei ületanud selle aasta rikete tase oluliselt aasta varasemat. Kui võrdleme aga 

rikkeid ilma ekstreemolusid arvestamata, on need aastaga vähenenud 17 protsenti. See näitab, et investeeringud rikete 

vähendamiseks on suunatud õigetesse kohtadesse.

Teine kliendi peamine ootus on see, et kui tal on võrguettevõttega asjaajamist, saaks see korda kiirelt ja ladusalt. Möödu- 

nud aastal arendasime selleks oma iseteenindust veebis ja laiendasime riketest SMSiga teavituse saajate ringi, mis  

nüüdseks ulatub juba ligikaudu 600 000 tarbimiskohani. Kliendimugavust suurendab ka kaugloetavate arvestite  

paigaldamine, millega 2013.aastal ulatuslikult alustasime. Aasta lõpuks oli Elektrilevi klientidel 167 499 nutikat arvestit, 

mis vabastavad näiduteatamisest ja annavad võrguettevõttele täpsemat infot rikete ulatusest. Nelja aasta jooksul vahe- 

tame kokku 630 000 arvestit.

Erinevate gruppide ootustele vastamisel on võrguettevõttel ka kolm peamist piirangut, mida tuleb arvestada. Nendeks  

on optimaalne võrgutariif, ettevõtte laenuvõime investeeringute rahastamiseks ja ka elektriehitusturu võimekus.

Täna on Elektrilevil laenu 354 miljonit eurot ja selle väga oluline suurenemine ei ole krediidituru loogika järgi mõist-

like intressikuludega võimalik. Piirangud seab ka elektriehitusturul saadaolev tööjõud ja mõistlikud hinnad, mis aga  

tellimusmahte hüppeliselt suurendades tasakaalust välja läheksid. Kolmas ja üks tähtsamaid aspekte on võrgutasu, mille 

märkimisväärne kasv ei vastaks enam tarbijate ootustele ja paljude puhul ka võimalustele teenuse eest maksta. Oleme 

suutnud võrgutasu muutuse alati hoida madalamal kui see on olnud muude hindade puhul majanduses, mida mõõdab  

tarbijahinnahindeks. Kuna efektiivne toimimine on võrguettevõtte puhul oluline, siis jälgime oma kuludes ka edaspidi  

seda, et jaotusteenuse hind ei kasvaks kiiremini kui tarbijahinnaindeks.

Kõiki ootusi ja piiranguid arvesse võttes on 10-15 aastaga 75 protsendi ulatuses ilmastikukindla võrguni jõudmine mõistlik 

siht. Selleks ajaks on rikkeid meie võrgus kordades vähem ja oluliselt on vähenenud ka elektrikatkestuste kestus.

TARMO MERE

Elektrilevi juhatuse esimees
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LÜHIDALT 

Elektrilevi on Eesti suurim jaotusvõrguettevõte, kes toob elektri põhivõrguseadmetest kodude ja ettevõteteni. Hooldame 

ja uuendame ligi 61 000 kilomeetrit elektriliine ja üle 23 000 alajaama. Kokku on meil ligi 475 000 lepingulist klienti ja enam 

kui 800 töötajat. Elektrilevi võrgupiirkonda ei kuulu suurematest aladest vaid Läänemaa, Viimsi ning Narva ja selle ümbrus, 

kus elektri jaotusteenust pakuvad teised võrguettevõtjad.

Elektrilevi kuulub Eesti Energia kontserni.

2013. aasta ülevaade 

        ÄRITULUD

        253,5 mln €

KULUMIEELNE ÄRIKASUM
(EBITDA)

93,4 mln €

PUHASKASUM

34,0 mln €

        VARADE MAHT

        834,0 mln €

INVESTEERINGUD

108,1 mln €

VÕRGUTEENUSE MÜÜK

6492 GWh
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MAJANDUSTULEMUSED 

Äritulud

Ärituludest moodustavad 95% võrguteenuse tulud

Võrguteenuse puhul on tegemist kontrollitava teenusega, 

mille kulusid ja hinda kontrollib regulaator ehk Konku- 

rentsiamet. Elektrilevi äritulud olid kokku 2013. aastal  

253,5 miljonit eurot, mis sisaldab üleliigset elektrienergia 

kao tagasimüüki summas 4,3 miljonit eurot. Elektrit kadude 

katteks peab võrguettevõte ostma börsilt ja kuna tegelik 

vajadus osutus väiksemaks kui planeeritud, müüdi ülejääk 

tagasi.

Võrguteenuse müügituludeks 2013. majandusaastal oli 

241,4 mln eurot, mis tähendas võrdluses eelmise aastaga  

kasvu 7,1%. Elektrilevi on kohustatud koguma koos võr-

guteenuse arvega ka taastuvenergia tasu ja elektrienergia 

aktsiisimaksu. Vastavate tasude suurust Elektrilevi ise mää-

rata ei saa, ettevõttel lasub vaid kohustus nende kogu-

miseks. Nimetatud kohustuslikud maksud ei kajastu ette-

võtte ärituludes.

Võrguteenuse müügimaht langes

Võrguteenuse müügimaht langes 2013. aastal 1,7 protsenti, 

jäädes tasemele 6 492 GWh. Languse peamiseks põhjuseks 

võrdluses eelmise aastaga oli keskmisest soojem välis-

temperatuur talveperioodil. Lisaks avaldab müügimahule 

mõju majanduskasvu peatumine 2013. aasta IV kvarta-

lis. Võrguteenuse müügimahu kasv sõltub oluliselt Eesti 

majanduskasvu väljavaadetest. Järgnevateks aastateks 

prognoosivad nii Eesti Pank kui Rahandusministeerium 

Eestile mõneprotsendilist majanduskasvu, samas on arva-

musi 2014. aasta esimeses pooles majanduskasvu oodatust  

pessimistlikumale kasvule.

ÄRITULUDE
JAOTUS 2013

Võrguteenus

Klientide poolt tasutud investeeringute tulud

Lisateenused

Muud tooted ja kaubad 

Muud äritulud

Elektrienergia kao müük

95%
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GWh

Võrguteenuse müügimaht

tuh €

189 234 198 963
232 323

253 464

2010 2011 2012 2013
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Võrguteenuse hinnamuutus on püsinud pi-

kaajaliselt madalamal kui THI muutus

Keskmine võrguteenuse hind oli 2013. aastal 

37,2 €/MWh, mis tähendas 8,9% (+3 €/MWh) 

kasvu aasta varasemaga võrreldes.

Võrguteenuse müügihinna kasv tuleneb hin-

nakorrektsioonidest ja müügimahu langusest 

põhjustatud püsitasu osakaalu suurenemisest  

keskmise hinna arvutusvalemis. 2013. aasta  

1. jaanuarist toimus sisendhindade muutusest  

tulenev hinnakorrektsioon, mida mõjutasid kaks  

tegurit: Elektrilevi hakkas ostma kaoelektrit va- 

rasema reguleeritud hinna asemel börsilt ja 

muutus Eleringi ülekandeteenuse ostuhind 

(mõju keskmisele müügihinnale + 2,5 €/MWh).

Alates 2013. aasta 1.augustist toimus uus hin-

nakorrektsioon (mõju keskmisele müügihinnale 

-0,6 €/MWh), kuna vähenes Konkurentsiameti 

poolt võrguettevõtjatele lubatud tootluse määr. 

Kui varasemalt võisid jaotusvõrguettevõtjad 

elektrivõrku investeeritud kapitalilt teenida tulu 

7,83%, siis uueks kehtestatud lubatud tootluse piiriks määras regulaator 6,76%. 

Võrguteenuse hind on muutunud pikaajalises vaates keskmiselt vähem kui tarbijahinnaindeks, mis aitab kaasa Eesti  

majanduskasvule läbi ettevõtete konkurentsivõime paranemise. Järgnevateks aastateks prognoosib ettevõte samuti  

Elektrilevi poolt mõjutatavatest kuludest tulenevat hinnamuutust allpool tarbijahinnaindeksi prognoositavat muutust.  

Mittekontrollitavate kulukomponentide mõju on pikaajaliselt raske ette prognoosida, kuna need ei sõltu Elektrilevis teh-

tavatest otsustest. 2014. aasta 1. aprillist langeb võrguteenuse hind Eleringi mittekontrollitava hinnakomponendi mõjul  

0,9 €/MWh.

137

197,46

THI indeks

THI kasv: 44%

Võrgutasu kasv: 34%

Võrgutasu reaalkasv: -10%

3,733,793,543,393,302,912,712,752,562,79

01.03
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kw
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Elektrilevi klientide võrgutasu on muutunud vähem kui tarbijahinnaindeks
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Ärikulud
 

Ärikuludes kasvasid ülekandeteenuse ja kao ostukulud

Ärikulud 2013. majandusaastal ulatusid 203,8 miljoni eu-

roni.  Kasvasid ülekandeteenuse ja kao ostukulud, moo-

dustades 52% kuludest. Ülekandeteenuse ja kao ostuhinna 

puhul on tegemist Elektrilevi jaoks mittekontrollitavate  

kulukomponentidega, mis võetakse võrguteenuse lõpp-

hinnas arvesse tulenevalt nende muutumisest. Kao ostu-

hinna suurenemise tingimustes oleme samal ajal suutnud 

kao kogust vähendada, millest tulenevalt on kao kulud  

kokkuvõttes kasvanud oodatust vähem.

Investeeringute mahu suurenemisest tulenes amorti-

satsioonikulude kasv

Investeeringute märkimisväärne kasv viimastel aastatel 

on kasvatanud varade väärtust, mis toob kaasa amorti-

satsioonikulude suurenemise. Püsikulude osas suutsime 

2013. aastal jääda eelmise aasta tasemele, mis on väga hea 

tulemus arvestades tormikahjude likvideerimisest tekki-

nud kulude kasvuga.

  

Eleringi ülekandeteenuse ostukulud

Kadu

Püsikulud

Põhivara kulum

ÄRIKULUDE
JAOTUS 2013

42%

10%

27%

21%

tuh €

157 351 171 019
186 959

203 791

2010 2011 2012 2013
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Ärikasum

Majandusaasta ärikasum oli 49,7 miljonit eurot, suurenedes eelmise aastaga võrreldes 9,5%. Varade maht on kasvanud, mil-

lest tulenevalt on ka ärikasum suurem, kuid jaotusvõrguettevõtjate lubatud tootlus võrku tehtud investeeringutelt langes. 

Finantstulemusi mõjutas positiivselt kao koguse vähenemine ja püsikulude kasvu pidurdumine. Puhaskasum oli 34 miljonit 

eurot, mis vähenes 0,7 miljoni euro võrra. 2013. aastal dividendidelt väljamakstav tulumaks moodustas 8,6 miljonit eurot, 

mis oli esmakordne kulu. Dividendideks koos maksudega maksti omanikule välja 41,2 miljonit eurot.

Võlakohustuste täitmine

Intressikandvate kohustuste/EBITDA suhtarv 3,8 näitab tugevat võlakohustuste täitmise võimekust. Bilansimaht suurenes 

aasta lõpuks 834 miljoni euroni. Elektrilevi investeeringud kokku olid 108,1 miljonit eurot, suurenedes 8,5 miljoni euro  

ulatuses. Intressikandvad kohustused kokku moodustasid aasta lõpuks 353,9 miljonit. Omakapitali suhe investeeritud  

kapitalisse oli 45%.

Elektrilevi töötajate tasu üldsumma majandusaastal oli 13 580 tuhat eurot. 

Keskmine töötajate arv majandusaastal oli 836 ja juhatusele arvestatud tasu oli 265 tuhat eurot.

Finantssuhtarvud     2013   2012

Omakapital/Investeeritud kapital aasta lõpus  45%   49%

Investeeritud kapitali tootlus (ROIC) %   8,1%   8,0%

Võlakohustused/Ärikasum enne kulumit   3,8   3,5

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

   

4,2 4,5

3,5 3,8

2010 2011 2012 2013

Intressikandvad kohustused/EBITDA suhtarv

tuh € 

31 883
27 944

45 364
49 673

2010 2011 2012 2013
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ELEKTRIVÕRGU KVALITEET

Uuendasime varahalduse põhimõtteid ja võrguplaneerimist

2013. aastal uuendasime investeerimise põhimõtteid ja nimetasime need varahalduse põhimõteteks. Varahalduse 

põhimõtetes sätestasime varahalduse pikaajalised eesmärgid ja lähiaja eesmärgid aastaks 2017, kus peamiseks fookuseks 

on rikete arvu ja riketest tingitud elektrikatkestuste kestuse vähenemine. Investeeringute tulevikusuundade planeerimiseks 

kaasasime Tallinna Tehnikaülikooli teadlased, et planeerida elektrivõrgu arengut kooskõlas ühiskonna ootuste ja riigi tõm-

bekeskuste arenguga.

Varahalduse valdkonnas rakendasime 2013. aastal uusi projektijuhtimise põhimõtteid ning kaardistasime võrguettevõtja 

järjepidevust ohustavad riskid ja nende vähendamise meetmed.

Võrgu planeerimisega tegelevad spetsialistid koondasime erinevatest üksustest ja piirkondadest kokku ühte funktsio-

naalsesse osakonda. Võrguplaneerimise osakond hõlmab 16 lähivaate võrguplaneerijat ning 10 kesk- ja kaugvaate võrgu 

üldplaneerijat.

Kõikide plaanide tehniliste lahenduste koostamise ja arvutused viisime üle kesksesse Elektrilevi võrguinfosüsteemi. Ühine 

planeerimiskeskkond võimaldab läbipaistvalt ja omavahel kooskõlas kavandada võrgu arendamise, renoveerimise ning 

hoolduse töid.

Seoses projektijuhtimise juurutamisega Elektrilevis võtsid võrgu üldplaneerijad endale valdava rolli 6-110 kV investee-

ringute programmijuhtimises. Alustati Eesti kasvupiirkondade ja tõmbekeskuste keskpingevõrgu tulevikuplaanide koos-

tamisega. Koostöös põhivõrguettevõttega Elering AS alustasime ühise 20-110 kV võrgu arengukava loomist.

Planeerimisel panustasime senisest enam elektrivõrgu seadmete ja nende tööd mõjutavate tegurite ruumilisele analüüsile. 

Selle tulemusena lõime mitmed uued analüütilised tööriistad: ilmastikukindlale keskpingevõrgule ülemineku optimaalsuse 

arvutamine, varustuskindluse piirkondade määramine, pikkade madalpingeliinide pingeprobleemide efektiivne lahenda-

mine jt.  2013. aastal aset leidnud olulised sammud kaasaegsete infosüsteemide ja analüüsimudelite kasutamisel aitavad 

meil teha süsteemseid otsuseid võrgu hooldamisel ja uuendamisel.

JAANUS TIISVEND

Varahalduse valdkonna juht 
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Investeeringud kasvasid

2013. aastal investeeris Elektrilevi võrguteenusesse osuta-

miseks kokku 108 miljonit eurot, mida on rohkem kui möö-

dunud aastatel. 2012. aastal investeerisime 100 miljonit 

eurot, 2011. aastal 73 miljonit eurot. Investeeringud jagune-

vad eelkõige võrgu töökindluse ja ohutuse, kaugloetavate 

arvestite ja liitumiste vahel.

Elektrivõrku uuendades rajame ilmastikukindlat võrku, 

mis koosneb maakaablist ja isoleeritud õhuliinist ehk niin-

imetatud õhukaablist. Arvestades maa- ja õhukaablit kokku, 

oli Elektrilevi võrgus 2013. aasta lõpuks ilmastikukindla  

võrgu osakaal jõudnud ligi 50 protsendini. Elektrivõrku 

uuendasime selle kogumahust 2013.aastal 1,9 % ulatuses. 

Tänu vähenevatele riketele tunnetavad kliendid ilmastiku-

kindla võrgu suuremat töökindlust ja parema kvaliteediga võrguteenust.

2013. aastal ehitasime 1151 km maakaabelliine, 683 km uusi õhuliine ja 679 alajaama. Seega ehitame päevas keskmiselt 

5 kilomeetrit uut liini ja 2 alajaama.

Investeerimise põhimõtted erinevad mõnevõrra keskpingevõrgus, mis varustab suurt klientide arvu ning sageli ühiskond-

likult ja majanduslikult tähtsaid hooneid, ja madalpingevõrgus, mis „toidab“ enamasti üksikuid majapidamisi.

Keskpinges eelistame tehnilise lahendusena maakaablit ja selle osakaal elektrivõrgu ehituses 2013.aastal oli 99 protsenti. 

Vastavalt elektrivõrgu plaanidele arvestame keskpinge kaablitrassi asukoha valikul tulevasi tüviliine, millede  varustuskind-

luse tase peab olema kõrgem kui teistel liinidel. Tüviliinide kaudu toimub suuremate kliendigruppide ja koormuskeskuste 

elektrienergia varustus.

Madalpinges moodustab maakaabel liiniehitusest 46 protsenti ja kaasaegne õhukaabel 54 protsenti. Õhukaabel võimald-

ab tõhusalt ära kasutada olemasolevate mastide eluea, kuna uut liini paigaldades saame ka töökorras maste veel kasutada. 

Selline lähenemine tagab meile soodsa „ilmastikukindla võrgukilomeetri“ maksumuse ja võimaldab parandada võrgu töö-

kindlust kiiremini.

Uue madalpingevõrgu (näiteks uute liitumiste) väljaehitamisel kasutame valdavalt maakaablit. 

Olemasolev  ehitustempo on optimaalne,  vastates Elektrilevi investeerimissuutlikkusele,  ehitusturu võimekusele ja võimal-

dades võrku uuendada võrgutariife oluliselt suurendamata. Nii suudame aastaks 2025 jõuda 75% ulatuse ilmastikukindla 

võrguni, mis tähendab tänasest kordades vähem elektrikatkestusi.

Investeeringud
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Elektrivõrgu pingekvaliteedi parandamiseks investeerisime 2013.aastal 9 miljonit eurot, millega viisime pinge kvaliteedi 

nõuetekohaseks 547 kliendil. Enim võrku sai korrastatud  Lõuna-Eestis. Pingekvaliteedi probleem esineb peamiselt elektri-

liinidel, mis on ehitatud enne 1980. aastat. Kuna tol ajal kasutati elektrit majapidamistes eelkõige vaid valgustuseks, toodi 

elekter kohale pikkade madalpingeliinide kaudu, mille lõpus võis pinge olla juba üsna madal. Liinid, kus ebakvaliteetne 

pinge esineb, on ehitatud omaaegsete nõuete kohaselt, kuid kaasaaegsed elektriseadmed on suurema võimsusega ja 

põhjustavad liinides suuremat pingekadu.

Tänaseks oleme korrastanud suurema osa ebakvaliteetse pingega elektrivõrku ja seega lõpetame spetsiaalse sihtotstar-

belise „pingeprogrammi“, mille raames oleme alates 2008.aastast uuendanud liine 5424 kliendil. Edaspidi parandame 

pingekvaliteeti teiste investeerimisprogrammide raames. Majapidamistele, kus pinge kvaliteet ei vasta standardi nõuetele, 

vähendame jätkuvalt 80 protsendi võrra võrgutasu.

Üks olulisi lähiaastate projekte on kaugloetavate elektriarvestite paigaldamine, mida viivad 2016.aasta lõpuni läbi kõik 

jaotusvõrguettevõtted Eestis. Juba 2013.aasta alguseks olid uued arvestid kõikides üle 63A peakaitsmega tarbimiskohtades 

ja lähiaastatel vahetame arvesteid eelkõige koduklientidel. 2013.aastal investeerisime nutikate arvestite paigaldamiseks 

22,8 miljonit eurot, paigaldades 167 499 arvestit. Nelja aasta jooksul paigaldab Elektrilevi klientidele ligikaudu 630 000 

kaugloetavat arvestit, mis mõõdavad elektrikoguseid iga tunni kohta. Uute arvestitega vabanevad kliendid näiduteatamise 

kohustusest ning saavad oma tarbimist ja elektripakettide valikut teadlikumalt juhtida ja seeläbi säästa. Võrguettevõte  

saab paremini infot madalpingerikete ulatusest, mis võimaldab rikkeid kiiremini kõrvaldada. 

Säästlikuks majandamiseks ja otstarbekaks võrgutasu kasutamiseks vähendab Elektrilevi ka järjepidevalt elektrivõrgu  

kadusid. Tehnilist kadu saame alandada uusi võrguseadmeid kasutades, omavolilist tarbimist ehk elektrivargusi vähen-

dame süsteemse tööga kaobrigaadide abil ja alajaamadesse bilansiarvesteid paigaldades. 2013. aastal lõime uusi bilansi-

piirkondi 811 ja paigaldasime juurde 381 bilansiarvestit, mis aitavad mõõta alajaamast väljuva ja arveldatud elektrikoguse 

vahet ning avastada „kaduvat“ elektrit.

Lisaks võrgu uuendamisele panustab võrguettevõte ka uute liitumiste väljaehitamisele, mis osaliselt kaetakse liitumis-

tasudest ja osaliselt võrguettevõtte kuludest. Liitumisinvesteeringud on 2012. aastaga võrreldes jäänud sarnasesse 

suurusjärku. Kokku ehitasime 2013. aastal uusi liitumispunkte välja 22,5 miljoni euro eest (aasta varem 23,2 mln euro  

eest). Elektrileviga sõlmiti 3048 liitumislepingut (aasta varem 2922) ja võrgus suurenes peakaitsmete faasivool 183 048 A 

võrra (aasta varem suurenes faasivool 215 124 A võrra). 
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Elektrikatkestuste kestust aitab vähendada automaatika

Rikete mõju vähendamiseks automatiseerime elektrivõrku. Kõige rohkem aitab elektrikatkestuste kestust majapidamise 

kohta (SAIDI) vähendada just automatiseerimine keskpingevõrgus, kus mõjutatud klientide arv on suurim.

Paigaldame keskpingevõrgu normaallahutuskohtadesse ja hargnemispunktidesse kaugjuhitavad koormuslahklülitid, mille  

abil saab rikke korral kiiresti rikkekoha lokaliseerida ja taastada suurele osale klientidest elektritoite. Lisaks kasutame  

pikkade ja metsatrassil paiknevate haruliide ees mastivõimsuslüliteid, mis rikke korral eraldavad väljalülitunud liinilõigu 

automaatselt, hoides ära elektrikatkestuse mõju ülejäänud klientidele.

Kokku oleme  paigaldanud 339 mastivõimsuslülitit, mis 2013. aastal hoidsid ära 315 792 elektrikatkestust – seetõttu tundis 

katkestusi 15 % vähem kliente kui neid olnuks lülititeta. Lisaks vähendab automaatika ka rikkebrigaadide sõidukulusid ja 

tööaega lülitamiste tegemiseks. Automaatikal on tähtis roll selles, et  aasta-aastalt on lühenenud elektrikatkestuste likvi-

deerimiseks kuluv aeg.

Tormid näitasid, et võrk on muutunud ilmastikukindlamaks

2013. aasta lõpul leidis aset kolm ulatuslikku tormi, mis kuulutati tulenevalt võrgu ehitusnormidest erakorraliseks olu-

korraks. Kuid isegi kolme tormi mõjuga koos ei ületanud selle aasta rikete tase oluliselt aasta varasemat (2013. aastal  

23 340 riket ja aasta varem 23 038). Kui võrdleme aga rikkeid ilma ekstreemolusid arvestamata, on need aastaga vähene- 

nud  17 protsenti (2013. aastal 19 161 ja aasta varem 23 038).

See näitab, et investeeringud rikete vähendamiseks – võrgu uuendamine ja automaatika – on suunatud õigetesse 

kohtadesse. Küll aga oli erakorralistel tormidel mõju elektrikatkestuste kestusele (SAIDI), põhjustades 2013. aastal kesk-

miseks vooluta olemise ajaks kliendi kohta 413 minutit. Ilma erakorraliste olukordadeta oli rikete kestus kliendi kohta  

144 minutit, aasta varasem näitaja oli 187 minutit.

Keskmine rikke likvideerimise aeg oli 2013. aastal 156 minutit, tormi mõjuta 80 minutit. Viimane näitab 2012. aastaga  

võrreldes 17 minutit paranemist ja tähendab, et keskmiselt suudame tavaolukorras kõrvaldada rikke 1,5 tunni jooksul. 
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TEENINDUSE KVALITEET

Elektrilevi kliendisuhted

Kliendisuhete hindamiseks viime sügiseti läbi segmendipõhise uuringu koostöös uuringuirmaga TNS EMOR. Kui varem on 

Eesti Energia kontserni kliendisuhteid mõõdetud tervikuna, siis 2013. aastal uurisime esmakordselt Elektrilevi kliendisuhete 

tugevust. Segmenditi olid suhtetugevuse indeksid järgmised: erakliendid 39, ärikliendid 34 ja suurkliendid 43. Kliendid 

hindasid meie tegevust positiivselt järgmistes aspektides:

•	 Rikete likvideerimine,

•	 Elektrivarustuse kvaliteet on paranenud,

•	 Elektrilevi veebikeskkonda on mugav kasutada ja näite mugav teatada,

•	 Elektrilevi töötajate kompetentsi hinnatakse kõrgelt,

•	 Eraklientide võrgulepingute sõlmimise protsess on hästi korraldatud.

Igakuiselt küsime klientidelt tagasisidet Elektrilevi teeninduskanalite ja protsesside kohta, et muuta klientide teenindamine 

efektiivsemaks ning täiendada protsesse. Keskmine hinne Elektrilevi protsessidele on viie palli skaalal 4,0, teeninduskana-

litele 4,2.

Kliendirahulolu enimmõjutanud sündmused 2013. aastal

2013. aasta algus avanes Eestis elektriturg, mis tõi nii  elektrikliendi kui ka võrguettevõtja jaoks kaasa mitmeid muutusi. 

Kliendil tuli hakata enam vahet tegema elektri ja võrguteenuse ostul. Elektrilevi pidi iga mõõtepunkti kohta hakkama esi-

tama seniste kuuandmete asemel tarbimiskoguseid tunnipõhiselt.

Elektrilevi edastab mõõtmisega saadud andmed põhivõrguettevõtte Eleringi juures asuvasse andmevahetusplatvormi, 

kust need on kättesaadavad elektrimüüjatele ja tarbijatele. Tunnikogused saab võrguettevõtja kas arvestada tüüpkoor-

musgraaiku alusel või mõõta kaugloetavate arvestite abil. 2013. aasta lõpuks olime paigaldanud kaugloetava arvesti  

167 499 kliendile, kellest 51 004 tarbimiskoha andmed jõudsid meieni juba kauglugemise teel.

Tarbijatel on ligipääs tunnipõhistele tarbimisandmetele ka Elektrilevi e-teeninduse keskkonnas. Iga tarbija võib neid and-

meid omal äranägemisel kasutada ka energiasäästu kavandamiseks ja tulemuste hindamiseks.  

Elektrituru avamine tõi kaasa I kvartalis tavapärasest suuremal hulga kliendipöördumisi, peamiselt arvete ja lepingute  

teemal.  Oktoobri- ja detsembrikuu tormid tõid tavapärasest enam pöördumisi rikete teemal. 

TARVI THOMBERG

Kliendihalduse valdkonna juht  
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Vähendasime ja ennetasime klientide pöördumisi

Et klientidel oleks vähem põhjust ise meie poole pöörduda, käivitasime mitmeid projekte, mille tulemusel teisest kvartal-

ist arveldustõrked vähenesid. Olulist mõju avaldasid erinevad IT-arendused, töökorralduslikud muudatused, andmekor-

rastused arvetõrgete ja –vigade vähendamiseks ja ennetamiseks, selgitav kommunikatsioon muudatustest ning vajalik info 

iseteeninduses.

Juunikuus laiendasime riketest mobiilisõnumiga teavita-

mise teenust kõigile Tallinna linna koduklientidele ja ühe 

tarbimiskohaga äriklientidele üle Eesti. Koos lisandunud 

ligi 195 900 kliendiga toimib elektririkkest SMS-sõnumiga 

teavitamine enam kui 600 000 Elektrilevi tarbimiskohas üle 

Eesti. SMSiga teavitame klienti meile teadaolevast rikkest 

ja võimalusel ka selle oletatavast lõpuajast. Kui aasta tagasi 

helistas elektrikatkestuse korral rikketelefonile iga neljas 

klient, siis 2013. aastal pöördus rikke tõttu vooluta jäänud 

klientidest meieni vaid iga kuues klient. See vähendab rik-

ketelefoni koormust ja liinile pääsevad hõlpsamini need 

kliendid, kelle rikkest me veel ei tea. Nii tuli sügisel tormi-

oludes rikketelefonile kõnesid 35% vähem ja keskmine  

ooteaeg langes kolm korda mõne aasta taguse jõulutor-

miga võrreldes.

Aasta jooksul arendasime edasi iseteeninduse keskkonda 

veebilehel, et kliendid saaksid võimalikult palju infot ning 

erinevaid võrguteenusega seotud toiminguid teha muga-

valt ja igal ajal.

Käivitasime ka investeeringukirjade projekti, millega andsime teada töödest, mis parandasid võrgu töökindlust kliendil  

piirkonnas. Kirjad jõudsid ligikaudu 22 000 kliendini.

Lahendasime kliendipöördumised tähtaegselt

Fookuses oli kliendipöördumisele esmase vastuse andmise ja pöördumise lahendamise tähtaegadest  kinnipidamine. Aasta 

lõpuks vastasime 97 % pöördunud klientidele kuni 5 päeva jooksul ja pöördumiste lahendamise tähtaegsus oli samuti 97 %. 

Liitumiste realiseerimise tähtaegaegsus oli vastavalt projekti suurusele keskmiselt 85-91%.

Suur- ja võtmekliendi teeninduses tegime 2013. aastal mitmeid muudatusi, et pakkuda klientidele personaalsemat  

teenindust, probleemide korral ennetavat kliendisuhtlust ja  teenustellimuste korral paindlikke lahendusi. 

Tegevustega kliendirahulolu tagamise ja kasvatamise suunal jätkab Elektrilevi ka 2014. aastal. Kliendisuhete juhtimiseks 

on 2014. aastal oluline tõsta Elektrilevi brändi tuntust klienditeeninduskanalites, et luua selgem arusaam võrguettevõtja 

teenustest ja teenindusest.
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Õpetasime lapsi vältima elektriohte

2013. aasta elektriohutuskampaania käigus koolitasid  

Elektrilevi töötajad elektriohte märkama 4900 last. Seda  

on 1700 osalenut rohkem kui aasta varem. Võrreldes  

varasemate kampaaniatega panustasime 2013. aastal  

enam sisulisse teavitustöösse. Koostasime ohutusala- 

sed õppematerjalid, lasteaialastele rääkisime elektri- 

ohutusest Artise kinos toimunud elektriohutushommi-

kutel, põhikoolilapsi õpetasime ohte vältima kokku 14 

ohutuslaagris, mis korraldati koostöös Päästeametiga. 

Avalikel pereüritustel, piirkondlikel ohutuspäevadel ja 

lasteaedades käib lapsi õpetamas Elektrijänes. Kokku  

panustasid Elektrilevi töötajad õnnetuste ennetamisse 

laste seas enam kui 500 töötundi.

Elektriohutusalaseid soovitusi jagab Elektrilevi ka oma kodulehel www.elektrilevi.ee/ohutus, täiendades ja uuendades 

pidevalt infot.

Elektrilevi tööandjana

Eesti suurima jaotusvõrguettevõttena panustab Elektrilevi võrguelektrikute väljaõppesse ja arengusse. Oleme võrguelektri-

kute väljaõppeks loonud õppeväljaku ning viime igal aastal läbi koolitusi ja kutsevõistlusi nii enda kui ka partnerettevõtete 

töötajatele. 2013.aastal valmistasime Eesti Elektritööde Ettevõtjate Liidu  eestvedamisel ette võrguelektrikute väljaõppe 

alustamist Tallinna Polütehnikumis. Koostöö tulemusel alustatakse üle kümne aasta taas võrguelektrikute õpetamisega 

koolis 2014. aasta sügisel.

Organisatsioonis korrastasime 2013.aastal tasusüsteeme. Hindasime ära kõik ametikohad, korrastasime tööpered ja tase-

med, viisime läbi palgaturu analüüsi ja lõime palkade korrigeerimise ühtsed põhimõtted.

Viisime läbi eduka töövarjutamise algatuse, kus juhid käisid kliendikõnesid kuulamas ja töömeestega objektidel. Samuti 

jätkasime spordipäeva traditsiooni ja korraldasime töötajatele 2-päevase aastat kokkuvõtva ürituse, milles oli ühendatud 

nii asine, meelelahutuslik kui ka ühiskondlikku tegevusse panustav osa.

Edukalt kulges esimene ettevõtteülene energeetikavaldkonna arengutele keskenduv seminar “Mõju”, kus astusid eelkõige 

üles ettevõtte enda töötajad. Silmaringi avardaval seminaril osales 140 töötajat ja kaasatud oli ka külalisi väljastpoolt.  

Positiivse tagasiside sai töödejuhatajatele korraldatud “Esmatasandijuhtide arenguprogramm”.
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Elektrilevi OÜ 2013. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(tuhandetes eurodes)

 31.12.2013 31.12.2012 Lisa nr

Varad    

Käibevara    

Nõuded ja ettemaksed 34 804 39 397 2

Kokku käibevara 34 804 39 397  

Põhivara    

Materiaalne põhivara 787 567 724 162 4

Immateriaalne põhivara 11 641 11 294 5

Kokku põhivara 799 208 735 456  

Kokku varad 834 012 774 853  

Kohustused ja omakapital    

Kohustused    

Lühiajalised kohustused    

Laenukohustused 199 040 148 407 7

Võlad ja ettemaksed 42 785 47 941 8

Kokku lühiajalised kohustused 241 825 196 348  

Pikaajalised kohustused    

Laenukohustused 154 880 154 880 7

Võlad ja ettemaksed 149 147 136 920 8

Kokku pikaajalised kohustused 304 027 291 800  

Kokku kohustused 545 852 488 148  

Omakapital    

Osakapital nimiväärtuses 159 779 159 779 13

Kohustuslik reservkapital 6 871 5 133 13

Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) 87 502 87 026 13

Aruandeaasta kasum (kahjum) 34 008 34 767  

Kokku omakapital 288 160 286 705  

Kokku kohustused ja omakapital 834 012 774 853  
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Elektrilevi OÜ 2013. a. majandusaasta aruanne

Kasumiaruanne
(tuhandetes eurodes)

 2013 2012 Lisa nr

Müügitulu 252 735 231 703 14

Muud äritulud 729 620 15

Kaubad, toore, materjal ja teenused -131 644 -117 035 16

Mitmesugused tegevuskulud -9 440 -9 126 17

Tööjõukulud -18 184 -18 737 18

Põhivara kulum ja väärtuse langus -43 679 -40 823 4,5

Muud ärikulud -844 -1 238 19

Kokku ärikasum (-kahjum) 49 673 45 364  

Muud finantstulud ja -kulud -7 012 -10 597 7

Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist 42 661 34 767  

Tulumaks -8 653 0 13

Aruandeaasta kasum (kahjum) 34 008 34 767  
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Elektrilevi OÜ 2013. a. majandusaasta aruanne

Rahavoogude aruanne
(tuhandetes eurodes)

 2013 2012 Lisa nr

Rahavood äritegevusest    

Ärikasum (kahjum) 49 673 45 364  

Korrigeerimised    

Põhivara kulum ja väärtuse langus 43 679 40 823 4,5

Kasum (kahjum) põhivara müügist -212 -331 15,19

Muud korrigeerimised -5 544 -4 749 8

Kokku korrigeerimised 37 923 35 743  

Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus 4 593 -8 072 2

Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus -7 173 12 347 8

Makstud intressid -7 232 -10 606 7,8

Makstud ettevõtte tulumaks -8 653 0 13

Kokku rahavood äritegevusest 69 131 74 776  

Rahavood investeerimistegevusest    

Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel -104 820 -99 290 4,5,9

Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist 915 397 4

Muud laekumised investeerimistegevusest 16 694 15 176 8

Kokku rahavood investeerimistegevusest -87 211 -83 717  

Rahavood finantseerimistegevusest    

Arvelduskrediidi saldo muutus 50 633 8 941 7

Makstud dividendid -32 553 0 13

Kokku rahavood finantseerimistegevusest 18 080 8 941  

Kokku rahavood 0 0  
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Elektrilevi OÜ 2013. a. majandusaasta aruanne

Omakapitali muutuste aruanne
(tuhandetes eurodes)

  Kokku

Osakapital

nimiväärtuses

Kohustuslik

reservkapital

Jaotamata

kasum (kahjum)

31.12.2012 159 779 5 133 121 793 286 705

Aruandeaasta kasum (kahjum) 0 0 34 008 34 008

Makstud dividendid 0 0 -32 553 -32 553

Muutused reservides 0 1 738 -1 738 0

31.12.2013 159 779 6 871 121 510 288 160

Täpsem informatsioon osakapitali ja muude omakapitali kirjete kohta on toodud lisas 13.
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Elektrilevi OÜ 2013. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Elektrilevi OÜ 2013 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.

Alates 1. jaanuarist 2013 on jõustunud uued Raamatupidamise Toimkonna juhendid, mis muutusid ettevõttele kohustuslikuks alates 1.jaanuaril

2013 alanud majandusaastast. Uute juhendite rakendamine ei põhjustanud olulisi muudatusi olemasolevates arvestuspõhimõtetes ning ei

mõjutanud ettevõtte majandustulemust – valdkondades, kus uute juhendite jõustumine võis mõjutada ettevõtte finantsinformatsiooni (näiteks,

liitumistasud), lähtuti Riigi Raamatupidamise Üldeeskirjast. Eeskirja p.11 järgi, tütarettevõtja, kes koostab majandusaasta aruande Eesti

hea raamatupidamistava kohaselt ja kelle konsolideeriv üksus on rahvusvahelisi finantsaruandluse standardeid rakendav avaliku sektori

üksus, võib majandusaasta aruande koostamisel rakendada emaettevõtjaga ühtlustatud arvestuspõhimõtteid [RT I, 13.11.2012, 7 -

jõust. 16.11.2012].

Vastavalt uutele Raamatupidamise Toimkonna juhenditele on muudetud informatsiooni esitusviisi ning aruande lisades

avalikustatavat informatsiooni. Eelmise perioodi võrdlusandmed on viidud vastavusse uue esitusviisi ja avalikustamise nõuetega. 

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). 
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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.  

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. 

 

Kogumite mahakandmine  

Elektrilevi kogumitest mahakandmisele kuuluva demonteeritud vara maksumuse leidmiseks kasutatakse kogu majandusaasta jooksul eelmise 

aasta lõpul fikseeritud vastava kogumi ühiku hinda. Töövõtja poolt koostatud töö üleandmise aktide alusel demonteeritud vara koguse ja 

fikseeritud ühikuhinna alusel arvutatud vara maksumuse võrra vähendatakse ealiselt kõige vanemat kogumit. Erandina kantakse 

kogumitest, mille soetusmaksumus on 0 eurot, vara maha 0 hinnaga. 

Alates 2012. a aruandeaastast kantakse kogumeid maha reaalajas ja – kogustes, kasutades fikseeritud ühikuhinda. Kuna 2013. aastal tekkis 

vajadus maha kanda põhivara objekte, mille soetusmaksumus on 0 (objektid saadi Eesti Energialt 2004. aastal), hakkaski kehtima see 

kogumite arvestuse korras väljatoodud erandjuhtum.  

 

 

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
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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. 

 

Põhivara arvelevõtmise alampiir    2 000 eurot

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi Kasulik eluiga

Hooned 24

Elektriülekandeliinid 34

Elektriülekandeseadmed 23

Energia tootmise seadmed 15

Töömasinad- ja mehhanismid 4

Transpordivahendid 5

Infotehnika 2

Mõõtetehnika* 11

*

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
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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

Eraldis kajastatakse juhul, kui ettevõttel lasub enne bilansipäeva toimunud kohustavast sündmusest tulenevalt juriidiline või faktiline kohustus,

kohustuse realiseerumine on tõenäoline ja selle summat on võimalik usaldusväärselt mõõta. Eraldis kajastatakse bilansis summas, mis

on juhtkonna hinnangu kohaselt bilansipäeva seisuga vajalik eraldisega seotud kohustuse rahuldamiseks või üleandmiseks kolmandale

osapoolele. 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 ei ole tõenäoline 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).

Keskkonnakaitseliste kohustuste eraldis

Keskkonnakahjustuste likvideerimise nõue on seadusest tulenev - või faktiline kohustus, mille järgi  ettevõtte on kohustatud teatud reostusi

likvideerima. Eraldist kajastatakse bilansis viitvõlana (vt lisa 11).

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.

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.

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. 
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 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.

Liitumistasud

Elektrivõrguga liitumise tasu määratakse vastavalt võrguga liitumiseks tehtavatele kulutustele. Liitumistasud kajastatakse tuluna

konkreetse liitumise käigus soetatud vara keskmise eluea jooksul. 2013. aastal amortiseeriti liitumistasusid keskmiselt 30 aasta jooksul

(2012: 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.
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Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed
(tuhandetes eurodes)

 31.12.2013 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi Lisa nr

12 kuu jooksul 1 - 5 aasta jooksul üle 5 aasta

Nõuded ostjate vastu 72 72 0 0  

Maksude ettemaksed ja

tagasinõuded
4 943 4 943 0 0 3

Muud nõuded 2 2 0 0  

Ettemaksed 140 140 0 0  

Nõuded emaettevõtja ja teiste

kontserniettevõtete vastu
29 647 29 647 0 0 20

Kokku nõuded ja ettemaksed 34 804 34 804 0 0  

 

 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 20

Kokku nõuded ja ettemaksed 39 397 39 397 0 0  

Ettevõttel ei olnud ebatõenolisi laekumisi ei 31.12.2012 ega ka 31.12.2013 seisuga.

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(tuhandetes eurodes)

 31.12.2013 31.12.2012

Ettemaks Maksuvõlg Ettemaks Maksuvõlg

Ettevõtte tulumaks 0 0 0 1

Käibemaks 4 939 0 5 231 0

Üksikisiku tulumaks 0 453 0 424

Erisoodustuse tulumaks 0 4 0 3

Sotsiaalmaks 4 819 1 773

Kohustuslik kogumispension 0 38 0 32

Töötuskindlustusmaksed 0 69 0 78

Aktsiisimaks 0 2 433 0 2 830

Ettemaksukonto jääk 0  58  

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad 4 943 3 816 5 290 4 141
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Lisa 4 Materiaalne põhivara
(tuhandetes eurodes)

  Kokku

Maa Ehitised  Masinad ja

seadmed

Muu

materiaalne

põhivara

 Lõpetamata

projektid ja

ettemaksed
Transpordivahendid Arvutid ja

arvutisüsteemid
Muud

masinad ja

seadmed

Lõpetamata

projektid

Ettemaksed

  

  

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

  

Ostud ja parendused 218 1 121 397 0 69 466 24 102 249 1 042 103 291 105 120

Amortisatsioonikulu 0 -17 177 -666 -118 -23 030 -23 814 -5 0 0 0 -40 996

Allahindlused väärtuse

languse tõttu
0 0 0 0 -8 -8 -1 -7 0 -7 -16

Müügid -695 0 -8 0 0 -8 0 0 0 0 -703

Ümberklassifitseerimised 0 46 350 0 415 59 796 60 211 0 -106 561 0 -106 561 0

Ümberklassifitseerimine

lõpetamata projektidest
0 46 350 0 415 59 796 60 211 0 -106 561  -106 561 0

  

31.12.2013  

Soetusmaksumus 4 599 572 039 3 664 3 339 441 534 448 537 184 29 715 1 043 30 758 1 056 117

Akumuleeritud kulum 0 -124 623 -2 265 -2 908 -138 599 -143 772 -155 0 0 0 -268 550

Jääkmaksumus 4 599 447 416 1 399 431 302 935 304 765 29 29 715 1 043 30 758 787 567

Müüdud materiaalne põhivara müügihinnas

 2013 2012

Maa 839 77

Ehitised 0 50

Masinad ja seadmed 76 270

Transpordivahendid 76 219

Arvutid ja arvutisüsteemid 0 1

Muud masinad ja seadmed 0 50

Kokku 915 397
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Lisa 5 Immateriaalne põhivara
(tuhandetes eurodes)

  Kokku

Arvutitarkvara Muu

immateriaalne

põhivara

Lõpetamata

projektid ja

ettemaksed

  

  

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

  

Ostud ja parendused 93 0 2 921 3 014

Amortisatsioonikulu -2 665 -2 0 -2 667

Ümberklassifitseerimised 2 228 0 -2 228 0

  

31.12.2013  

Soetusmaksumus 13 948 155 4 499 18 602

Akumuleeritud kulum -6 950 -11 0 -6 961

Jääkmaksumus 6 998 144 4 499 11 641

Lisa 6 Kasutusrent
(tuhandetes eurodes)

Aruandekohustuslane kui rendileandja

 2013 2012 Lisa nr

Kasutusrenditulu 18 14 14

Rendile või üürile antud varade bilansiline jääkmaksumus

Muud varad 65 67  

Kokku 65 67  

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

 2013 2012 Lisa nr

Kasutusrendikulu 1 813 1 873  

 

 

Ettevõte rendib ruume, seadmeid, bürooinventari ja transpordivahendeid.
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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. 

Lisa 7 Laenukohustused
(tuhandetes eurodes)

 31.12.2013 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi Intressimäär Alusvaluuta

12 kuu

jooksul

1 - 5 aasta

jooksul

üle 5 aasta

Lühiajalised laenud  

Emaettevõtjalt 199 040 199 040   2,2 EUR

Lühiajalised laenud kokku 199 040 199 040     

Pikaajalised laenud  

Emaettevõtjalt 154 880 0 154 880 0 2,2 EUR

Pikaajalised laenud kokku 154 880 0 154 880 0   

Laenukohustused kokku 353 920 199 040 154 880 0   

 

 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   

 

 

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 2,2% kasutatud summalt. 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. 

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. 

 

Finantstulud ja -kulud                          2013  2012 

 

Intressikulud kokku:                          7 012 10 597
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s.h. intressikulu emaettevõttelt saadud lenudelt 6 983 10 593 

s.h. muud intressikulud                             29      4 

 

Muude intressikulude all on kajastatud tervisekahjustuste hüvitamise - ja keskkonnakaitse kulutuste eraldiste diskonteerimise kulud. 

 

 

 

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed
(tuhandetes eurodes)

 31.12.2013 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi Lisa nr

12 kuu jooksul 1 - 5 aasta jooksul üle 5 aasta

Võlad tarnijatele 31 694 31 694 0 0 9

Võlad töövõtjatele 1 963 1 963 0 0 10

Maksuvõlad 3 816 3 816 0 0 3

Muud võlad 2 231 1 095 1 107 29  

Intressivõlad 665 665 0 0 11,20

Muud viitvõlad 1 566 430 1 107 29 11

Saadud ettemaksed 148 011 0 0 148 011  

Tulevaste perioodide

tulud
148 011 0 0 148 011  

Võlad emaettevõtjale ja

teistele

kontserniettevõtetele

4 022 4 022 0 0 20

Mitmesugused võlad 195 195 0 0  

Kokku võlad ja

ettemaksed
191 932 42 785 1 107 148 040  

 

 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 11,20

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 20

Mitmesugused võlad 55 55 0 0  

Kokku võlad ja

ettemaksed
184 861 47 941 57 136 863  

 

 

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

 

Saldo seisuga 31.12.2012 

Amortiseeritavad liitumis-  ja muud teenustasud 178 124 

Akumuleeritud kulum -41 292 

Kokku 136 832 

 

01.01.2013 - 31.12.2013 toimunud muutused 

Laekunud liitumis- ja muud teenustasud 16 694 

Arvestatud amortisatsiooni -5 512 

Amortiseritavate liitumiste allahindlus ja mahakandmine -3 

 

Saldo seisuga 31.12.2013 

Amortiseeritavad liitumis-  ja muud teenustasud 194 815 

Akumuleeritud kulum -46 804 

Kokku 148 011

Lisa 9 Võlad tarnijatele
(tuhandetes eurodes)

 31.12.2013 31.12.2012 Lisa nr

Võlad tarnijatele 21 524 22 590  
Võlad tarnijatele põhivara eest 10 170 6 730  
Kokku võlad tarnijatele 31 694 29 320 8

Lisa 10 Võlad töövõtjatele
(tuhandetes eurodes)

 31.12.2013 31.12.2012 Lisa nr

Töötasude kohustus 923 855  

Puhkusetasude kohustus 306 333  

Reserveeritud preemiad ja toetused 734 1 016  
Kokku võlad töövõtjatele 1 963 2 204 8
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Lisa 11 Muud võlad
(tuhandetes eurodes)

 31.12.2013 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi Lisa nr

12 kuu jooksul 1 - 5 aasta jooksul üle 5 aasta

Intressivõlad 665 665 0 0  

Muud viitvõlad 1 566 430 1 107 29  

Reserveeritud sotsiaal-

ja

töötuskindlustusmaksed

356 356 0 0  

Tervisekahjustuste

hüvitamise eraldis
83 9 45 29  

Lepingutest

tuleneva

kohustuse eraldis

980 0 980 0  

Tehnorajatiste

talumise tasu
4 4 0 0  

Keskonnakaitseliste

kohustuste eraldis
143 61 82 0  

Kokku muud võlad 2 231 1 095 1 107 29 8

 

 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

 

 

Intressivõlg on emaettevõtjale tasumata arvelduskrediidi võlg(lisa 20). 

 

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% (2012: 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 31.12.2013 arvestuslikku kohustust näidatud. 

 

Lepingust tulenevate kohustuste eraldis on moodustatud hankelepingust tuleneva pikaajalise kohustuse täitmiseks.Tegemist on 

Ericssoni kaugloetavate arvestite paigaldamise projekti lepingus ette nähtud kohustusega, mille tasumine toimub hiljem kui ühe aasta 

jooksul pärast majandusaasta lõppu. 

 

 

Keskkonnakaitseline eraldis on moodustatud keskkonnakahjustuste suhtes juhul, kui nende kahjustuste likvideerimise nõue tuleneb seadusest
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või kui senised kogemused on näidanud, et ettevõttel on faktiline kohustus kahjustused vabatahtlikult likvideerida.

Lisa 12 Tingimuslikud kohustused ja varad
(tuhandetes eurodes)

 31.12.2013 31.12.2012

Tingimuslikud kohustused   

Võimalikud dividendid 94 650 94 843

Tulumaksukohustus võimalikelt dividendidelt 25 160 25 212

Kokku tingimuslikud kohustused 119 810 120 055

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 5 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)

 31.12.2013 31.12.2012

Osakapital 159 779 159 779

Osade arv (tk) 1 1

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

Aruandeaastal maksti osanikule dividende 32 553 tuhat eurot, millega kaasenev tulumaksukulu (21/79) oli 8 653 tuhat eurot. Eelmisel

aastal osanikule dividende ei makstud. 

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

seisuga 31.12.2013 moodustas 119 810 tuhat eurot(31.detsember 2012: 120 055 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  650 tuhat eurot (31.detsembril 2012: 94 843 tuhat eurot) ning dividendide

väljamaksmisega kaasneks dividendide tulumaks summas 25 160 tuhat eurot  (31. detsembril 2012 : 25 212 tuhat eurot).
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Lisa 14 Müügitulu
(tuhandetes eurodes)

 2013 2012 Lisa nr

Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes    

Müük Euroopa Liidu riikidele    

Eesti 252 735 231 703  
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku 252 735 231 703  

Kokku müügitulu 252 735 231 703  

Müügitulu tegevusalade lõikes    

Võrguteenused 245 252 224 903  
Elektri- ja sidevõrkude ehitus 5 288 4 665  
Elektriseadmete remont 884 782  
Kaupade müük 720 630  
Muud teenused 573 709  
Mitteeluruumide ja seadmete kasutusrent 18 14 6

Kokku müügitulu 252 735 231 703  

Lisa 15 Muud äritulud
(tuhandetes eurodes)

 2013 2012

Kasum materiaalse põhivara müügist 221 331

Trahvid, viivised ja hüvitised 508 289

Kokku muud äritulud 729 620

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

 2013 2012

Elektrivõrgu teenused 85 515 78 499

Elekter ja elektrivõrgu kaod 20 197 12 623

Seadmete rent, hooldus ja remont 14 903 15 361

Müügiteenused 6 986 6 049

Transpordi- ja töövahendite rent ja kulud 1 373 1 519

Mõõtetehnika materjalid ja mõõteteenused 1 353 1 899

Hoonete rent,remont,maaga seotud kulud 603 800

Muud 714 285

Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused 131 644 117 035

 

 

Elektrilevis vajamineva elektrienergia (kaod elektrivõrgus, tehnoloogiline ja muu omatarve) ostmine ja tarnete tagamine toimub 

järgmise põhimõtte alusel:  

Elektrilevi prognoosib lähtutavalt eelmiste perioodide statistilistest andmetest vajamineva elektrienergia koguse ning teavitab igal tööpäeval kella 

10-ks elektroonilise tarnekeskkonna kaudu sellest Eesti Energiat. Börsihind on ettekavandatult ostetava elektri hind. Juhul kui prognoos
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tegelikkusest erineb ning tekib elektri ülejääk/puudujääk toimub tarnete tagamine avatud tarne lepingu alusel. Tarnete osas, mida ei suudeta

ette prognoosida, kasutatakse süsteemihalduri bilansienergia hinda. Real "Elekter ja elektrivõrgu kaod" summas 20 197 tuhat eurot

sisaldavad ka ülejääki summas 4 277 tuhat eurot, mis on ülalpool kirjeldatud põhimõtte järgi müüdud Eesti Energia AS-ile, kes on avatud tarne

lepingu teine pool. Samas summa on elektrienergia müügi eest saadud tulu kajastatud lisas 14.

Lisa 17 Mitmesugused tegevuskulud
(tuhandetes eurodes)

 2013 2012

Üür ja rent 1 728 1 609

Mitmesugused bürookulud 291 483

Lähetuskulud 97 69

Koolituskulud 150 213

Infotehnoloogia 5 266 4 636

Telekommunikatsioon 875 871

Avalikud suhted, meedia, info ja konsultatsioonid 623 861

Tööohutus ja -tervishoid 212 222

Turva- ja kindlustusteenus 198 162

Kokku mitmesugused tegevuskulud 9 440 9 126

Lisa 18 Tööjõukulud
(tuhandetes eurodes)

 2013 2012

Palgakulu 13 580 13 960

Sotsiaalmaksud 4 604 4 777

Kokku tööjõukulud 18 184 18 737

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 836 818

Lisa 19 Muud ärikulud
(tuhandetes eurodes)

 2013 2012

Kahjum materiaalse põhivara müügist 9 0

Trahvid, viivised ja hüvitised 285 232

Riigilõivud 27 51

Ettevõtlusega mitteseotud kulud 21 21

Muud 502 934

Kokku muud ärikulud 844 1 238

Muude ärikulude rida "Muud" sisaldab kontserni kulude katmist summas 486 (2012: 919) tuhat eurot.
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Lisa 20 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

 31.12.2013 31.12.2012

Nõuded Kohustused Nõuded Kohustused

Emaettevõtja 29 647 1 468 33 885 8 780

Teised samasse konsolideerimisgruppi

kuuluvad ettevõtjad
0 2 554 0 2 051

2013 Ostud Müügid

Emaettevõtja 24 021 5 149

Teised samasse

konsolideerimisgruppi

kuuluvad ettevõtjad

4 927 4 595

 

2012 Ostud Müügid

Emaettevõtja 18 694 1 044

Teised samasse

konsolideerimisgruppi

kuuluvad ettevõtjad

35 400 3 948

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja

muud olulised soodustused
  

 2013 2012

Arvestatud tasu 265 143

 

 

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. 

 

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

toimuvad turuhinnas. 

 

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

Elektrilevi OÜ kohustused seotud osapooltele seisuga 31.12.2013 ja 31.12.2012, mis on näidatud ülatoodud tabelis, ei sisalda  

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

 

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

Allahindlusi seotud osapoolte nõuete osas aruandeaastal nii nagu ka 2012  majandusaastal tehtud ei ole. 

Elektrilevi OÜ ja Eesti Energia AS-i vahelise agendilepingu alusel laekub võrguteenuse tasu klientidelt Eesti Energia-AS-ile ja krediidiriski 

kannab Eesti Energia AS nii sellel kui ka 2012. aastal. 

 

Aruandeperioodil ega võrdlusperioodil nõukogu liikmetele tasusid makstud ei ole. 

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

 

Aruandeaastal kuulub ettevõtte juhatusse 3 liiget (eelmisel aastal oli juhatuse liikmeid 3 alates aasta teisest poolest).

Lisa 21 Ettevõtte majandustegevuse jätkuvus

Seisuga 31. detsember 2013 ületasid ettevõtte lühiajalised kohustused käibevara  207 021 tuhande euro võrra. Ettevõtte raamatupidamise

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

majandusraskusi 2014. majandusaastal, kuna emaettevõtjaga sõlmitud kokkuleppe kohaselt on emaettevõtja valmis majandusraskuste korral

ettevõtet viivitamatult finantsiliselt toetama ja tegema lisainvesteeringuid ettevõtte majandustegevuse jätkuvuse tagamiseks.

Käibekapitali puudujääk tuleneb peamiselt sellest, et emaettvõttelt saadud arvelduskrediit pikaajaliste investeeringute tegemiseks /põhivarade

soetamiseks on kajastatud lühiajalisena, vastavalt Elektrilevi OÜ ja Eesti Energia AS omavahelisele kokkuleppele.



Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 31.03.2014

Elektrilevi OÜ (registrikood: 11050857) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi Allkirjastaja roll Allkirja andmise aeg

TARVI THOMBERG Juhatuse liige 31.03.2014

SILVA PÄRN Sisestaja 31.03.2014

JAANUS TIISVEND Juhatuse liige 31.03.2014

TARMO MERE Juhatuse esimees 31.03.2014



SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

Elektrilevi OÜ osanikule

Oleme auditeerinud kaasnevat Elektrilevi OÜ (ettevõte) raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab bilanssi seisuga 31. detsember 2013,

kasumiaruannet, omakapitali muutuste aruannet ja rahavoogude aruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta ning lisasid, mis

sisaldavad aastaaruande koostamisel kasutatud oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ja muud selgitavat informatsiooni.

Juhtkonna kohustus raamatupidamisaruannete osas

Juhatus vastutab raamatupidamise aastaaruande koostamise ja õiglase esitamise eest kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga ning sellise

sisekontrolli eest, nagu juhatus peab vajalikuks, et võimaldada kas pettusest või veast tulenevate oluliste väärkajastamisteta raamatupidamise

aastaaruande koostamist.

Vandeaudiitori kohustus

Meie kohustuseks on avaldada auditi põhjal arvamus raamatupidamise aastaaruande kohta. Viisime auditi läbi kooskõlas rahvusvaheliste

auditeerimisstandarditega. Need standardid nõuavad, et me oleme vastavuses eetikanõuetega ning et me planeerime ja viime auditi läbi

omandamaks põhjendatud kindlustunnet, et raamatupidamise aastaaruanne ei sisalda olulisi väärkajastamisi.

Audit hõlmab raamatupidamise aastaaruandes esitatud arvnäitajate ja avalikustatud informatsiooni kohta auditi tõendusmaterjali kogumiseks

vajalike protseduuride läbiviimist. Nende protseduuride hulk ja sisu sõltuvad audiitori otsustustest, sealhulgas hinnangust riskidele, et

raamatupidamise aastaaruanne võib sisaldada pettustest või vigadest tulenevaid olulisi väärkajastamisi. Asjakohaste auditi protseduuride

kavandamiseks võtab audiitor nende riskihinnangute tegemisel arvesse raamatupidamise aastaaruande koostamiseks ja õiglaseks esitamiseks

juurutatud sisekontrollisüsteemi, kuid mitte selleks, et avaldada arvamust sisekontrolli tulemuslikkuse kohta. Audit hõlmab ka kasutatud

arvestuspõhimõtete asjakohasuse, juhatuse poolt tehtud raamatupidamislike hinnangute põhjendatuse ja raamatupidamise aastaaruande üldise

esituslaadi hindamist.

Usume, et kogutud auditi tõendusmaterjal on piisav ja asjakohane meie arvamuse avaldamiseks.

Arvamus

Meie arvates kajastab raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes osades õiglaselt ettevõtte finantsseisundit seisuga 31. detsember 2013

ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

Ago Vilu

Vandeaudiitor, litsents nr 325

Kristi Hõrrak

Vandeaudiitor, litsents nr 548

AS PricewaterhouseCoopers

Tegevusluba nr 6

Pärnu mnt 15, 10141 Tallinn

31. märts 2014



Audiitorite digitaalallkirjad
Elektrilevi OÜ (registrikood: 11050857) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruandele lisatud audiitori aruande on digitaalselt

allkirjastanud:

Allkirjastaja nimi Allkirjastaja roll Allkirja andmise aeg

AGO VILU Vandeaudiitor 31.03.2014

KRISTI HÕRRAK Vandeaudiitor 31.03.2014



Kasumi jaotamise ettepanek
(tuhandetes eurodes)

 
 31.12.2013

Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) 87 502

Aruandeaasta kasum (kahjum) 34 008

Kokku 121 510

Jaotamine  

Kohustusliku reservkapitali suurendamine (vähendamine) 1 700

Dividendideks 22 672

Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale

jaotamist (katmist)
97 138

Kokku 121 510



Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes
Tegevusala EMTAK kood

Müügitulu

(EUR)
Müügitulu % Põhitegevusala

Elektrienergia jaotus 35131 245252000 97.04% Jah

Elektri- ja sidevõrkude ehitus 42221 5288000 2.09% Ei

Elektriseadmete remont 33141 884000 0.35% Ei

Jäätmete ja jääkide hulgikaubandus, taara ja pakendite kokkuost 46771 716000 0.28% Ei

Muu mujal liigitamata teenindus 9609 573000 0.23% Ei

Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus 68201 18000 0.01% Ei

Mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine

ja kasutusrent
7739 4000  Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi

Isikukood /

registrikood /

sünniaeg

Elukoht / Asukoht
Osaluse suurus ja

valuuta

Eesti Energia

Aktsiaselts
10421629 Laki 24 159779121 EUR

Sidevahendid
Liik Sisu

Telefon +372 7154230

Faks +372 7154200

E-posti aadress elektrilevi@elektrilevi.ee

Veebilehe aadress www.elektrilevi.ee


