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TARMO MERE

Elektrilevi juhatuse esimees

Eesti suurim jaotusvõrguettevõte Elektrilevi on võrrel-

dav tõeliselt suure laevaga. Kord seatud kursilt ei ole 

võimalik võtta kiireid kurve ja teha kannapöördeid. 

Soovitud kursimuutus nõuab paratamatult aega. Elek-

trilevi tänased otsused mõjutavad ettevõtte käekäiku 

julgelt veel paarikümne aasta pärast.

See on põhjus, miks Elektrilevi strateegilised eesmärgid 

peavad olema väga põhjalikult läbi kaalutud ja vaatama 

kaugesse tulevikku. Aga mitte ainult, eesmärgid peavad 

arvestama ka ettevõtte jaoks oluliste osapoolte ootus-

tega – kliendid, omanik, regulaator, töötajad, poliitikud, 

koostööpartnerid ja riigiasutused. Oskusest leida kompro-

miss eri osapoolte ootuste vahel sõltub ettevõtte stabiilne 

areng ja töörahu, kokkuvõttes edukas käekäik.

Võrguettevõte vajab stabiilsust ja aega aastates, mitte 

kuudes, et jõuda silmnähtavate muudatusteni. Eelmine 

aasta näitab, et oleme püsinud seatud kursil. Me oleme 

soovitud hooga liikunud lähemale ettevõtte kahele kõige 

olulisemale strateegilisele eesmärgile: suurendada klien-

tide rahulolu ja kasvatada ettevõtte väärtust.

Elektrivõrgu töökindlusnäitajad olid 2014. aastal läbi aegade 

parimad. Rikkeliste katkestuste kestus koos ekstreemolu-

dega langes majapidamise kohta 131 minutini ning rikete 

arv langes ligi veerandi võrra 18 120-ni. Elektrilevi jätkas 

investeeringuid elektrivõrgu uuendamiseks, panustades 

ligikaudu 100 miljonit eurot aastas, mis võimaldas jätkata 

senise tempoka ehitustööga. Ehitasime iga päev keskmiselt 

kaks uut alajaama ja viis kilomeetrit elektriliine. Selliste  

ehitusmahtudega jätkates on 90% Elektrilevi klientidest 

aastaks 2025 ilmastikukindlas elektrivõrgus.

Ilmselt kõige olulisem muudatus klientide jaoks oli alane-

nud taastuvenergia tasu ja ülekandeteenuse hind, mille 

tõttu langes keskmine võrguteenuse arve alates 1. aprillist 

keskmiselt 2,4 protsendi võrra. Oleme uhked, et kolman-

dat aastat järjest oleme leidnud ettevõttes sisemisi res-

sursse püsikulude samal tasemel hoidmiseks. Tulemus on 

seda enam väärt, et elu meie ümber muutub iga aastaga  

kulukamaks.

Selleks et kliendid saaksid „elektriasju“ mugavamalt ajada, 

oleme samuti vaeva näinud. Aasta lõpuks oli kauglugemise 

programmi raames paigaldatud 335 000 kaugloetavat 

elektriarvestit ja see tähendab, et kaugloetavate arvestite  

paigaldamisega oleme jõudnud poole peale. Tööd on  

siiski veel palju, sest juba paigaldatud arvestid tuleb viia üle 

kauglugemisele. Tulevikuküsimus on, kuidas uute arvestite  

võimalused lisaks näitude teatamise kohustuse kadumisele 

kliendi kasuks tööle panna. Täna teame, et kaugloetavad 

arvestid aitavad tulevikus kaasa rikete kiiremale kõrval-

damisele, kuid võimalusi on oluliselt rohkem.

Paraku tuleb eelmisele aastale tagasi vaadates tunnistada  

ka seda, mis ei ole nii hästi läinud. Oleme Eestis kõige  

suurem elektriohutusse panustaja, kuid näeme, et tööpõld 

on veel lai. Kevadel sai raskeid vigastusi alajaama katu-

sele roninud noormees, suvel alajaama elektrit tagasi 

lülitama läinud naisterahvas ning terve suve tuli teateid 

eluohtlikest õnnetustest elektriliinide lähedal töötavate 

masinate ja nende juhtidega. Neile ja lastega seotud elek-

triohtudele juhime tähelepanu ka sellel kevadel Elektrilevi 

eestvedamisel korraldatavas elektriohutuskampaanias.

Kaugemale tulevikku vaadates on taastuvenergiast elektri-

tootmise tehnoloogia jõudnud etappi, kus teoreetiliselt 

on võrguettevõttel võimalik tagada üksikutele asustusest 

eemal asuvatele majadpidamistele piisav elektrivarustus 

ilma elektrivõrguta. Analüüsime uusi tehnoloogilisi lahen-

dusi, et leida võimalusi piiratud hulga liinide puhul loobuda  

alakasutatud liinilõikudest ja kasutada ühisest võrgutasust 

kogutavaid investeerimisvahendeid senisest efektiivsemalt. 

Kliendile ei muutuks võrreldes tänase päevaga midagi – 

elekter oleks täpselt lülitamise kaugusel. 

Lisaks võib avaneda uusi võimalusi elektrivarustuse taga-

miseks ka sellistele majapidamistele, kus seni on võrgu-

ühenduse ehitamine liiga kulukaks osutunud. See oleks 

innovatsioon, mille edukast ellurakendamisest võidaksid 

ühekorraga nii kliendid kui ka võrguettevõte. Kas leiame  

lahendused, mis ka tegelikult elektrivõrgule alternatiivi 

pakuvad, selgub juba lähiaastatel.

ELEKTRILEVI STRATEEGILISED SIHID
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        ÄRITULUD

        247,7 mln €

Ärikasum

50,8 mln €

PUHASKASUM

39,9 mln €

        VARADE MAHT

        887,8 mln €

INVESTEERINGUD

97,4 mln €

VÕRGUTEENUSE MÜÜK

6489 GWh

LÜHIDALT 

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

ja uuendame ligi 64 000 kilomeetrit elektriliine ja üle 24 000 alajaama. Kokku on meil ligi 500 000 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.

2014. aasta ülevaade
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MAJANDUSTULEMUSED

Äritulud

Ärikulud

2014. aasta äritulud kokku 247,7 miljonit eurot. Vähenemine võrreldes 

eelmise aastaga 5,7 miljonit ehk 2%. Võrguteenuse müügimahuks kujunes  

6 489 GWh, mis jäi võrreldes eelmise aastaga samale tasemele.

Aprillis toimus hinnamuutus tulenevalt ülekandeteenuse ostuhinna langusest, 

mis on võrguteenuse hinnas ettevõtte jaoks mittekontrollitav kulukomponent. 

2014. aasta keskmiseks võrguteenuse hinnaks kujunes 36,6 €/MWh. 2013. aastal 

oli keskmine võrguteenuse hind 37,2 €/MWh, vähenemine seega 0,6 €/MWh. 

Võrguteenus moodustab 96% kogu ettevõtte ärituludest. Lisaks võrguteenuse 

tulude langusele vähenesid äritulude koosseisu kuuluvad kao tagasimüügi tulud.

2014. aasta ärikulud kokku 196,9 miljonit eurot. Vähenemine võrreldes 

eelmise aastaga 6,9 miljonit eurot ehk 3%. Ärikuludest moodustavad suurima 

osakaalu võrguteenuse ostukulud, mis vähenesid tulenevalt võrguteenuse  

ostuhinna langusest. 

Võrku sisenes kokku 6 898 GWh elektrienergiat. Võrreldes eelmise aastaga oli kasv 

46 GWh ehk 0,7%. Kadu moodustas 5,5% võrku sisenenud kogusest, eelmisel  

aastal oli vastav näitaja 5,2%. Kao ostukogus suurenes, kuid kao ostuhind langes, 

millest tulenevalt jäi kao kulude saldo kokkuvõttes eelmise aasta tasemele.
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Ärikasum

Ettevõtte kasumlikkus suurenenud. 2014. aasta ärika-

sum kokku oli 50,8 miljonit eurot. Ärikasum kasvas võrd- 

luses eelmise aastaga 1,1 miljonit eurot ehk 2%. Intressi-

kulud ja dividendimaksed vähenesid, millest tulenevalt  

tulumaksukulu võrdluses eelmise aastaga langes. 2014. 

aasta puhaskasum oli kokku 39,9 miljonit eurot, võrreldes 

eelmise aastaga 5,9 miljonit ehk 17% rohkem.

Varade maht kasvas 888 miljoni euroni. 2014. aasta  

investeeringud moodustasid kokku 97 miljonit eurot.  

Laenukapital on kasvas 375 miljoni euroni. Omakapitali 

suhe investeeritud kapitali on 45%.

Elektrilevi töötajate tasu üldsumma majandusaastal oli  

13 739 tuhat eurot. Keskmine töötajate arv majandusaas- 

tal oli 812 ja juhatusele arvestatud tasu oli 254 tuhat eurot.

tuh € 

31 883
27 944

45 364
49 673

2010 2011 2012 2013

50 818

2014

tuh € 

17 013 17 300

34 767 34 008

2010 2011 2012 2013

39 860

2014

Ärikasum

Puhaskasum

Finantssuhtarvud     2014   2013

Omakapital/Investeeritud kapital aasta lõpus   45%   45%

Investeeritud kapitali tootlus (ROIC) %   7,7%   8,1%

Võlakohustused/Ärikasum enne kulumit   3,9   3,8

investeeritud kapitali tootlus = ärikasum / majandusaasta keskmine investeeritud kapital

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

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

Finantssuhtarvud 
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Elektrilevi panustab kvalifitseeritud tööjõudu

Võrgu arendamise kõrval pööras ettevõte mullu rohkem 

tähelepanu järjest valusamaks muutuvale probleemile – 

meie pigem vanemaealisele ja üha kahanevale võrguelek-

trikute kaadrile puudub professionaalne järelkasv. Koostöös 

Elektritööde Ettevõtjate Liidu ja Tallinna Polütehnikumiga 

käivitati aasta alguses võrguelektrikute täiendõpe ja sügisel 

taastati üle kümne aasta Eestis puudunud võrguelektrikute 

kutseõpe. Need sammud tagavad kõrge kvaliikatsiooniga 

võrguelektrikute järelkasvu.

Seni omandasid uued võrguelektrikud teadmisi spetsialis-

tidelt, kes olid võrguelektriku kutset õppinud Nõukogude 

ajal. Ainult töötajalt töötajale kogemuste üleandmisel ei 

ole aga tagatud süsteemsus, kvaliteet ja täielikult ohutud 

töövõtted, mis aja jooksul arenevad. Kõrge kvaliikatsioon 

on oluline ohutute, aga ka uute töövõtete ja oskuste  

omandamiseks. 

Investeeringud kasvasid

Elektrilevi jätkas 2014. aastal investeeringuid elektrivõrgu 

töökindluse tõstmisse, investeerides kokku 97,4 miljonit 

eurot. Investeeringute stabiilne maht ligikaudu 100 miljonit  

eurot aastas võimaldab Elektrilevil uuendada iga päev  

keskmiselt kaks alajaama ja paigaldada viis kilomeetrit  

kaasaegset õhu- või maakaablit.

Kokku uuendati 2014. aastal 633 alajaama, ehitati 1901 kilo- 

meetrit ilmastikukindlaid elektriliine, paigaldati 352 000 

kaugloetavat elektriarvestit ning liideti elektrivõrguga 1645 

uut tarbimiskohta – majapidamist või ettevõtet.

Põhjalikult läbi kaalutud ja nutikad lahendused aitasid  

ettevõttel saavutada läbi aegade parimad töökindlus- 

näitajad – rikkelise katkestuse kestus majapidamise  

kohta langes kümnendiku võrra 131 minutini, elektrivõrgu 

uuendamiseks planeeritud elektrikatkestused majapida-

mise kohta langesid kolmandiku võrra 67 minutini. Det-

sembris elektrivõrke räsinud torm lisas keskmisele elektri-

katkestuse näitajale majapidamise kohta 29 minutit.

Valikud, kus ja millal elektrivõrku uuendada, on keerulised, 

sest 58% Elektrilevi elektriliinidest asub hajaasustuses, 

mille kaudu tarbitakse vaid 4% kogu võrku läbivast elektri-

energiast. Selline olukord seab võrku planeerivad insenerid 

suurte väljakutsete ette ja nõuab igapäevaseid nutikaid  

lahendusi, mis tagaksid iga investeeritud euro maksi-

maalse mõju.

Pikemat strateegilist eesmärki silmas pidades jõudis  

Elektrilevi möödunud aastal olulise teetähiseni – 54% kõi-

gist madalpinge elektriliinidest on nüüd kaasaegsed ilmas-

tikukindlad õhukaablid. Saavutamaks eesmärki viia 90% 

klientidest aastaks 2025 ilmastikukindla võrgu mõjualasse, 

vajab elektrivõrk veel suuri investeeringuid. Viimase viie 

aastaga on Elektrilevi elektrivõrgu kvaliteedi tõstmiseks  

investeerinud üle 438 miljoni euro.

ELEKTRIVÕRGU KVALITEET

Investeeringud
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Kauglugemise projekt ületas ekvaatori

Üks Elektrilevi mahukamaid projekte, kaugloetavate  

arvestite paigaldamine, jõudis novembris poole peale. 

Vastavalt seadusandlikele raamidele paigaldavad kaug-

loetavaid arvesteid või on paigaldamise juba lõpetanud  

ka teised ligi 30 jaotusvõrguettevõtet. Kõik kodumajapi-

damiste elektriarvestid peavad olema kaugloetavad alates 

1. jaanuarist 2017.

2014. aastal kulus nutikate arvestite paigaldamiseks  

25,7 miljonit eurot, paigaldati kokku 185 000 arvestit.  

Kokku on kahe aasta jooksul kauglugemise programmi 

raames paigaldatud 335 000 arvestit, ligikaudu 624 000 

kaugloetavast arvestist, mis mõõdavad elektrikoguseid iga 

tunni kohta.

Uute arvestitega vabanevad kliendid näiduteatamise  

kohustusest ning saavad oma tarbimist teadlikumalt juh-

tida ja seeläbi rohkem säästa. Võrguettevõte saab paremini 

infot madalpingerikete ulatusest, mis võimaldab rikkeid  

kiiremini kõrvaldada.

Pingealused tööd vähendavad katkestuste arvu

Elektrivõrgu hooldamiseks motiveerib uusi lahendusi ja 

töövõtteid kasutusele võtma klient, kes soovib vähem 

(plaanilisi) elektrikatkestusi. Muudatuste vajadusele osutab 

ka Soome Aalto ülikooli diplomitöö, mis selgitas välja, et üks 

pingealune töö keskpingevõrgus on ühiskonnale ligi viien-

diku võrra odavam kui voolukatkestusega töö.

Elektrilevi teebki elektrivõrgus pingealuseid töid üha roh-

kem. See vähendab elektrikatkestusi ja vastupidiselt tava-

arusaamale pingealuste tööde ohtlikkusest tähendab see 

ka vähem õnnetusi, sest selliseid töid tehakse eriti ettevaat-

likult.

Selleks et õppinud spetsialistide käe all saaks harjutada  

pingealuste tööde efektiivseid ohutus- ja töövõtteid, laien-

das Elektrilevi möödunud aastal Tallinnas Veskimetsas 

asuvat õppeväljakut. Mais avatud õppeväljak pakub võr-

guelektrikutele mitmekesisemaid võimalusi väljaõppeks. 

Baltimaade moodsaimat elektritööde õppekompleksi ka-

sutavad ka Läti ja Leedu võrguelektrikud ning kohalike  

elektriehitusettevõtete töötajad.

2014. aastal hoiti pingealuste töödega elektrikatkestus 

ära hinnanguliselt 10 000 kliendil. 2015. aastal on eesmärk 

seda näitajat kahekordistada ning lähiaastatel tõsta kõikide  

elektrivõrgus tehtavatest töödest  elektrikatkestusteta töö-

de osakaalu 15%-ni.
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Uued liitujad

Automaatika aitab vähendada rikkeid

Lisaks võrgu uuendamisele panustab võrguettevõte ka 

uute liitumiste väljaehitamisele, mis osaliselt kaetakse  

liitumistasudest ja osaliselt võrguettevõtte kuludest.  

Liitumisinvesteeringud on võrreldes aasta varasemaga  

langenud 0,7 miljoni euro võrra 21,8 miljoni euroni, kuid 

jäänud varasemaga sarnasesse suurusjärku.

Kokku sõlmiti Elektrileviga 2014. aastal 3505 liitumisle-

pingut (aasta varem 3048) ja võrgus suurenes peakaits- 

mete faasivool 178 844 A võrra (aasta varem suurenes  

faasivool 183 048 A võrra).

Detsembris kinnitas Elektrilevi uue liitumistasude metoo-

dika. Muutus kindlaksmääratud amprihinnaga liitumiste 

piirkond. Muutunud metoodika järgi saavad amprihinna 

alusel elektrivõrguga liituda kõik alajaamast kuni 400  

meetri kaugusel asuvad majapidamised. Kaugemal asuvate  

majapidamiste puhul määratakse võrguliitumise hind  

vastavalt elektriehitusettevõtete vähempakkumisel kuju-

nenud kuludele. Seni kehtinud metoodika järgi arvestati 

liitumiskulud amprihinna alusel kuni 400 meetri kaugusel 

alajaamast ja keskpinge elektriliinist.

1. jaanuarist jõustunud metoodikaga ei muutunud midagi 

ligi kolmveerandile elektrivõrguga liitujatest, kes asusid 

400 meetri raadiuses alajaamast. Ligikaudu 12%-le klien-

tidest kulud langesid ja 15%-le uutest liitujatest rakendus 

kulupõhine liitumise hind.

Rikete mõju vähendamiseks jätkasime 2014. aastal elek-

trivõrgu automatiseerimist. Kõige rohkem aitab elektri-

katkestuste kestust majapidamise kohta (SAIDI) vähendada 

just automatiseerimine keskpingevõrgus, kus mõjutatud 

klientide arv on suurim. Paigaldame keskpingevõrgu 

normaallahutuskohtadesse ja hargnemispunktidesse 

kaugjuhitavad koormuslahklülitid, mille abil saab kiiresti 

rikkekoha lokaliseerida ja suurele osale klientidest elektri-

toite taastada.

Lisaks kasutame pikkade ja metsatrassil paiknevate haru-

liinide ees mastivõimsuslüliteid, mis rikke korral eraldavad 

väljalülitunud liinilõigu automaatselt, hoides ära elektri-

katkestuse mõju ülejäänud klientidele. Kokku oleme pai-

galdanud 352 mastivõimsuslülitit, mis 2014. aastal hoidsid 

ära 308 991 elektrikatkestust – katkestusi tundis seega 20% 

vähem kliente, kui neid olnuks lülititeta.
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Elektrilevi parimaks varahaldajaks

Läbi aegade kõige vähem elektrikatkestusi

Kaugemale tulevikku vaadates alustas Elektrilevi eeskuju-

liku varahalduse standardi ISO 55 000 põhimõtete ülevõt-

mist. Eesmärk on tagada Eesti ühe suurima füüsilise varaga 

ettevõtte jätkusuutlik ja efektiivne varade haldamine. Stan-

dardi lõplik juurutamine Elektrilevi varahalduse protses-

sidesse on võimalik loodetavasti 2015. aasta jooksul.

Kõige eelneva kokkuvõtteks saame öelda, et oleme elek-

trivõrgu kvaliteedis astunud tuntava sammu edasi. Lisaks 

oluliselt paranenud elektrikatkestuste statistikale on hea 

meel tõdeda, et eelmisel aastal vähenes rikete arv elek-

trivõrgus ligi veerandi võrra, 18 120-ni. See on Elektrilevi 

läbi aegade parim tulemus.
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Teist aastat viis Elektrilevi kliendisuhete hindamiseks läbi 

segmendipõhise uuringu koostöös uuringuirmaga TNS 

Emor. Rõõmustav on näha, et kui üldiselt hindavad uuringu 

läbiviijad heaks tulemuseks indeksi kasvamist viie palli võr-

ra, siis Elektrilevi kliendisuhte indeks kasvas kõigis segmen-

tides vähemalt 9 palli. Suhtetugevuse indeks oli erakliendil 

49 (+10), ärikliendil 50 (+11) ja suurkliendil 42 (+9).

Klientide tagasisidest selgus, et varasemast positiivsemalt 

hindavad kliendid näiteks klienditeenindajate ja töömeeste 

selgituste lihtsust ja arusaadavust, Elektrilevi töötajate  

kõrget kompetentsi asjaajamise korraldamisel ning seda, 

et asjaajamine on kliendile kiire ja mugav, töötajad on  

sõbralikud ja abivalmis ning paratamatult esinevad rikked  

likvideeritakse lubatud aja jooksul. 

Kord kuus küsis Elektrilevi klientidelt tagasisidet ka teenin-

duskanalite ja -protsesside kohta, et vajadusel neis muuda-

tusi teha ning kujundada teenindamine klientidele muga-

vamaks. Keskmine hinne Elektrilevi teenindusprotsessidele 

on aastaga kasvanud 0,2 palli võrra, ulatudes 5 palli skaalal 

4,2-ni. Sama palju oli kasvanud hinnang teeninduskana-

litele, mida hinnati kõrge 4,4 palliga viiest võimalikust.

TEENINDUSE KVALITEET

Kliendirahulolu enim mõjutanud sündmused 2014. aastal

Klientide rahulolu mõjutas eelmisel aastal ilmselt kõige  

rohkem ekstreemsete ilmaolude puudumine, mis tähendas 

vähem ulatuslikke rikkeid. 

Detsembris tabas elektrivõrke tugev torm, mille tagajärjed 

näitasid, et viimase viie aasta jooksul elektrivõrgu töökind-

lusesse investeeritud rohkem kui 348 miljoni euro mõju on 

tuntav. Ükski torm ei ole kunagi sama iseloomu, ulatuse, 

kestuse ja intensiivsusega, kuid näiteks 2014. aasta 13. det-

sembri tormi tekitatud 844 rikke kõrvaldamiseks kulus neli 

päeva, samas kui aasta varem 1. detsembril Eestit tabanud 

torm põhjustas 822 riket, mille lõplikuks kõrvaldamiseks 

kulus viis päeva. See näitab, et vähemalt korra aastas Eestit 

räsiv torm teeb üha ilmastikukindlamaks muutuvale elek-

trivõrgule järjest vähem kahju ja rikked saavad kõrvaldatud 

senisest kiiremini.

1. jaanuarist jõustus süsteemihalduri arvestatud taastuv-

energia tasu alanemine, mis oli varasemast 11,5 protsendi 

võrra madalam. Neli kuud hiljem, 1. aprillil langetas põhi-

võrguettevõte ülekandeteenuse hinda, mis kokkuvõttes  

kahandas võrguteenuse lõpphinda 2,4 protsenti.

Sisendhindade langus tähendas Elektrilevi keskmisele 

kodukliendile, kes tarbib elektrit 3000 kWh aastas, kokku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69 sendi võrra väiksemat kuuarvet. Hinna langusele aval- 

das lisamõju veel ka soe ilm, mis tähendab väiksemat  

tarbimist ja väiksemaid arveid.
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Vähendasime ja ennetasime klientide pöördumisi

Elektrilevi klienditeenindajatel on suur heameel klientide-

ga suhelda, kuid on selge, et ükskõik kui väga teenindajad 

ka ei pingutaks, on kliendile oluliselt mugavam, kui suu-

detakse probleeme ära hoida ja puudub vajadus tegeleda 

võrguettevõtte tegevusest põhjustatud tõrgete kõrval-

damisega.

Möödunud aastal käivitasime mitmeid projekte, mille tule-

musel muutusime senisest oluliselt efektiivsemaks. Seda 

näitab ka fakt, et klientide pöördumised võrguettevõtte 

poole vähenesid märgatavalt. Kui 2013. aastal pöördusid 

kliendid erinevates küsimustes Elektrilevi klienditeeninda-

jate poole ligi 690 000 korral, siis möödunud aastal oli see 

number kahanenud ligi kolmandiku võrra, 482 000-ni.

Statistika näitab, et seni on peaaegu iga kolmas kliendi-

pöördumine seotud elektrikatkestusega. Seetõttu arenda-

mise veelgi edasi riketest mobiilisõnumiga teavitamise 

võimalust. See häid tulemusi näidanud teenus on nüüd  

kättesaadav kõigile kodu- ja äriklientidele üle Eesti.

Kui projekti esimeses etapis teavitati SMSiga teadaole-

vast rikkest ja võimalusel selle oletatavast lõpuajast ainult 

kodukliente väljaspool Tallinna linna, ülemöödunud aastal 

lisandusid Tallinna linna kliendid ja ühe tarbimiskohaga 

erakliendid, siis viimasena lisandus elektririkkest SMSi-

ga teavitamine ka mitme tarbimiskohaga äriklientidele. 

Ärikliendid saavad eelmisest aastast alates määrata, kellele 

ettevõttest rikke ja selle kõrvaldamise info kõige kiiremini 

peab jõudma. Varem oli võimalik infot edastada ainult  

võrgulepingu allkirjastajale.

Sellega on ligi viis aastat kestnud rikkesõnumite projekt 

saavutanud lõppeesmärgi ja kõigil klientidel on võima-

lik saada operatiivset infot katkestuste kohta. Tänu SMS- 

teavitusele on oluliselt vähenenud kõnede hulk rikketele-

fonile 1343 ja keskmine ooteaeg tormioludes on vähene-

nud kolm kuni neli korda. Rikketelefoni väiksem koormus 

tähendab, et liinile pääsevad nüüd hõlpsamini need klien-

did, kelle rikkest Elektrilevi veel teadlik ei ole.

Aasta jooksul arendasime edasi iseteeninduse keskkonda 

Elektrilevi kodulehel. Kõige enam on näidatud üles huvi 

kaugloetava arvesti vahetamise või kauglugemisele ülevii-

mise tähtaja vastu. Alates juunist saab vastavat aega kontrol-

lida Elektrilevi iseteeninduses aadressil www.elektrilevi.ee.  

Samamoodi oleme üle vaadanud iseteeninduse muid 

funktsioone, et kliendid saaksid võimalikult palju infot  

hankida ja võrguteenusega seotud toiminguid teha endale 

sobival ajal ja oma arvuti juurest lahkumata. Võrreldes aasta 

varasemaga on Elektrilevi iseteeninduse kasutajate hulk 

kasvanud rohkem kui kaks korda, ulatudes 304 000 sisse-

logimiseni. 

Jätkasime aasta varem käivitatud Elektrilevi investeerin-

gukirjade saatmisega. Uuendatud elektrivõrgu objektide 

kohta, mis parandasid võrgu töökindlust kliendi majapi-

damises või ettevõttes, said kliendid kirja. Kokku jõudsid 

sellised kirjad rohkem kui 41 000 kliendini.

Uuendusena hakkasime välja andma Elektrilevi kliendikirja, 

kus käsitleme lihtsas keeles küsimusi, mida võrguettevõt-

tele kõige enam esitatakse. Esimesel aastal saatsime välja 

kolm suure loetavusega kliendikirja, milles selgitasime  

võrguteenuse hinna kujunemist, jagasime nõuandeid, 

kuidas kasutada iseteenindust ning ajada korda vajalikud 

toimingud kodust lahkumata. Kliendikirja loetavus ületas 

kõige optimistlikumad ootused ja tõi kolme kirja peale  

kokku enam kui 130 000 lugejat.
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Elekter majapidamisse keskmiselt 30 päevaga

Mikrotootjate arv elektrivõrgus on kahekordistunud

Elektrinäitude teatamine muutub ajalooks

Ühe eduloona klientide teenindamisel võib välja tuua Elek-

trilevi võrguga liitumise lihtsa protsessi. Oleme selle lihtsus-

tamisele viimastel aastatel palju tähelepanu pööranud ja 

kuulanud sealjuures klientide ettepanekuid. Oleme olnud 

edukad, sest täna hindavad liitujad koostööd Elektrileviga 

kõrgelt.

Elektrilevi võrguga liitus eelmisel aastal ligi 1100 uut maja-

pidamist. Neist natuke alla poole ehk 500 puhul tehti liitu-

miseks vajalikud ehitustööd ära keskmiselt 30 päeva jook-

sul. Kuu alguses sõlmitud liitumislepingu puhul tähendaks 

see toimivat võrguühendust juba kuu lõpuks, mõnel juhul 

ka oluliselt varem. Sealjuures ei pea liitumisavalduse esi-

tamiseks isegi kodust lahkuma, sest avalduse saab esitada 

iseteeninduses, kui Elektrilevi kodulehel sisse logida.

Ülejäänud 600 majapidamise elektrivõrku liitmiseks tuli 

ehitada täiesti uus elektriliin või asendada olemasolev 

liin võimsamaga. Sellisel juhul kulub ainuüksi kohalikust 

omavalitsusest vajalike lubade hankimiseks ja liini projek-

teerimiseks neli kuud. Koos ehitustööde ja mõnel juhul  

ka ehitaja leidmiseks vajaliku hanke korraldamisega kulub  

liitumispunkti väljaehitamiseks keskmiselt 210 päeva.  

Maailmapanga aruande kohaselt on see näitaja muu Eu-

roopaga täiesti konkurentsivõimeline, jäädes tugevate  

keskmike hulka.

Elektrilevi võrku on eelmise aasta lõpu seisuga  liidetud 315 

taastuvenergia mikrotootjat ja keskmiselt liitub Elektrilevi  

võrguga iga kuu 15 uut mikroelektrijaama. Mullu liitus  

161 uut mikrotootjat. See on sama palju kui kahe vara- 

sema aasta jooksul ajast, mil alustati mikrotootjate liit- 

misega elektrivõrku.

Tagasiside näitab, et uued mikrotootjatest liitujad on ra-

hul lihtsustatud liitumisprotsessiga, mis tähendab, et lep-

ingu allkirjastamisest kuni liitumise väljaehitamiseni kulub  

keskmiselt natuke üle ühe kuu. Mikrotootjate võrguühen-

duse koguvõimsus Elektrilevi võrgus on 2,25 MW ja 90% 

kõigist mikrotootjatest toodab elektrit päikeseenergiast. 

Novembri lõpu seisuga on mikrotootmise kaudu Elektrilevi 

võrku antud 1043 MWh elektrienergiat, mis katab kesk-

miselt 350 pere keskmise elektritarbimise aastas.

Kõige suurema hoo sai sisse 2014. aastal näiduteatamise  

vähenemine. Tänu paigaldatud kaugloetavatele arvestitele 

kogub üha rohkem tarbimisnäite võrguettevõte iseseisvalt  

ja nii väheneb klientide saadetud näitude osakaal.

Aasta lõpu seisuga oli kauglugemise programmi raames  

paigaldatud juba 335 000 elektriarvestit, mis on üle poole  

kõigist paigaldatavatest arvestitest. Vähem kui kahe aasta  

pärast on kõik elektriarvestid kaugloetavad, mis tähendab, et 

tarbijad ise Elektrilevile enam tarbitud elektrikoguseid edas-

tama ei pea.
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Õpetame lapsi märkama elektriohte

2014. aasta elektriohutuskampaania jooksul koolitasid  

Elektrilevi töötajad elektriohte märkama 6100 last. Seda on 

2400 elektriohutuskoolitustel osalenut rohkem kui aasta 

varem. Võrreldes varasemate kampaaniatega panustasime 

2014. aastal rohkem sisulisse teavitustöösse. Koostasime 

ohutusalaseid õppematerjale, lasteaialastele rääkisime  

elektriohutusest Tallinna ja Tartu kinodes toimunud elek-

triohutushommikutel, põhikoolilapsi õpetasime ohte väl- 

tima kokku 15 ohutuslaagris, mis korraldati koostöös 

Päästeametiga.

Avalikel pereüritustel, piirkondlikel ohutuspäevadel ja  

lasteaedades käib lapsi õpetamas Elektrijänes. Kokku pa-

nustasid Elektrilevi töötajad õnnetuste ennetamisse laste 

seas enam kui 800 töötundi. Elektriohutusalaseid soovitusi 

jagab Elektrilevi oma kodulehel www.elektrilevi.ee/ohutus.

Samalt aadressilt leiab ka Elektrijänese suvise esinemis-

graaiku maakondlikel ohutuspäevadel ja teistel avalikel 

üritustel.
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Elektrilevi OÜ 2014. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(tuhandetes eurodes)

 31.12.2014 31.12.2013 Lisa nr

Varad    

Käibevara    

Nõuded ja ettemaksed 36 209 34 804 2

Kokku käibevara 36 209 34 804  

Põhivara    

Materiaalne põhivara 841 185 787 567 4

Immateriaalne põhivara 10 455 11 641 5

Kokku põhivara 851 640 799 208  

Kokku varad 887 849 834 012  

Kohustused ja omakapital    

Kohustused    

Lühiajalised kohustused    

Laenukohustused 220 099 199 040 7

Võlad ja ettemaksed 49 576 42 785 8

Kokku lühiajalised kohustused 269 675 241 825  

Pikaajalised kohustused    

Laenukohustused 154 880 154 880 7

Võlad ja ettemaksed 157 946 149 147 8

Kokku pikaajalised kohustused 312 826 304 027  

Kokku kohustused 582 501 545 852  

Omakapital    

Osakapital nimiväärtuses 159 779 159 779 13

Kohustuslik reservkapital 8 572 6 871 13

Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) 97 137 87 502 13

Aruandeaasta kasum (kahjum) 39 860 34 008 13

Kokku omakapital 305 348 288 160  

Kokku kohustused ja omakapital 887 849 834 012  
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Elektrilevi OÜ 2014. a. majandusaasta aruanne

Kasumiaruanne
(tuhandetes eurodes)

 2014 2013 Lisa nr

Müügitulu 246 972 252 735 14

Muud äritulud 749 729 15

Kaubad, toore, materjal ja teenused -123 172 -131 644 16

Mitmesugused tegevuskulud -9 549 -9 440 17

Tööjõukulud -18 405 -18 184 18

Põhivara kulum ja väärtuse langus -44 957 -43 679 4,5

Muud ärikulud -820 -844 19

Kokku ärikasum (-kahjum) 50 818 49 673  

Muud finantstulud ja -kulud -4 931 -7 012 7

Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist 45 887 42 661  

Tulumaks -6 027 -8 653 13

Aruandeaasta kasum (kahjum) 39 860 34 008  
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Elektrilevi OÜ 2014. a. majandusaasta aruanne

Rahavoogude aruanne
(tuhandetes eurodes)

 2014 2013 Lisa nr

Rahavood äritegevusest    

Ärikasum (kahjum) 50 818 49 673  

Korrigeerimised    

Põhivara kulum ja väärtuse langus 44 957 43 679 4,5

Kasum (kahjum) põhivara müügist -251 -212 15,19

Muud korrigeerimised -6 124 -5 521 8

Kokku korrigeerimised 38 582 37 946  

Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus -1 405 4 593 2

Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus -257 -8 140 8

Makstud intressid -5 104 -7 232 7,8

Makstud ettevõtte tulumaks -6 027 -8 653 13

Kokku rahavood äritegevusest 76 607 68 187  

Rahavood investeerimistegevusest    

Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel -89 102 -103 876 4,5,9

Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist 300 915 4

Muud laekumised investeerimistegevusest 13 808 16 694 8

Kokku rahavood investeerimistegevusest -74 994 -86 267  

Rahavood finantseerimistegevusest    

Arvelduskrediidi saldo muutus 21 059 50 633 7

Makstud dividendid -22 672 -32 553 13

Kokku rahavood finantseerimistegevusest -1 613 18 080  

Kokku rahavood 0 0  
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Elektrilevi OÜ 2014. a. majandusaasta aruanne

Omakapitali muutuste aruanne
(tuhandetes eurodes)

  Kokku

Osakapital

nimiväärtuses

Kohustuslik

reservkapital

Jaotamata kasum

(kahjum)

31.12.2013 159 779 6 871 121 510 288 160

Aruandeaasta kasum

(kahjum)
0 0 39 860 39 860

Makstud dividendid 0 0 -22 672 -22 672

Muutused reservides 0 1 701 -1 701 0

31.12.2014 159 779 8 572 136 997 305 348

Täpsem informatsioon osakapitali ja muude omakapitali kirjete kohta on toodud lisas 13.
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Elektrilevi OÜ 2014. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Elektrilevi OÜ 2014 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.

Eelmiste perioodide korrigeerimised

Rahavoogude korrigeerimine oli tingitud arvestuspõhimõtte ebakorrektsest rakendamisest.  

2013 a. rahavoogude aruanne

Muud korrigeerimised                                                           -5 544

Kokku korrigeerimised                                                         37 923

Äritegevusega seotud kohustuste ja

ettemaksete muutus                                                             -7 173

Kokku rahavood äritegevusest                                            69 131

Tasutud materiaalse ja immateriaalse

põhivara soetamisel                                                         -104 820

Muutuste mõju

Muud korrigeerimised                                                              +23

Kokku korrigeerimised                                                             +23

Äritegevusega seotud kohustuste ja

ettemaksete muutus                                                               -967

Kokku rahavood äritegevusest                                               -944

Tasutud materiaalse ja immateriaalse

põhivara soetamisel                                                              +944

Korrigeeritud 2013 a. rahavoogude aruanne

Muud korrigeerimised                                                           -5 521

Kokku korrigeerimised                                                         37 946

Äritegevusega seotud kohustuste ja

ettemaksete muutus                                                             -8 140

Kokku rahavood äritegevusest                                            68 187

Tasutud materiaalse ja immateriaalse

põhivara soetamisel                                                         -103 876

   

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
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Elektrilevi OÜ 2014. a. majandusaasta aruanne

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. 

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”.
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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

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 34

Energia tootmise seadmed 15

Töömasinad ja mehhanismid 5

Transpordivahendid 5

Infotehnika 2

Mõõtetehnika * 12
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*

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

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
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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 1.01.2015 on dividendidena

jaotatud kasumi maksumääraks 20/80 (aastatel 2008-2014 kehtis maksumäär 21/79) 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.

Liitumistasud

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

konkreetse liitumise käigus soetatud vara keskmise eluea jooksul. 2014. aastal amortiseeriti liitumistasusid keskmiselt 30 aasta jooksul

(2013:30) 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)

 31.12.2014 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi Lisa

nr
12 kuu jooksul 1 - 5 aasta jooksul üle 5 aasta

Nõuded ostjate vastu 31 31 0 0  

Maksude ettemaksed ja

tagasinõuded
5 507 5 507 0 0 3

Muud nõuded 2 2 0 0  

Ettemaksed 47 47 0 0  

Nõuded emaettevõtja ja

teiste

kontserniettevõtete

vastu

30 622 30 622 0 0 20

Kokku nõuded ja

ettemaksed
36 209 36 209 0 0  

 

 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  

Ettevõttel ei olnud ebatõenäolisi laekumisi ei 31.12.2014 ega ka 31.12.2013 seisuga.

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(tuhandetes eurodes)

 31.12.2014 31.12.2013

Ettemaks Maksuvõlg Ettemaks Maksuvõlg

Käibemaks 5 505 0 4 939 0

Üksikisiku tulumaks 0 446 0 453

Erisoodustuse tulumaks 0 5 0 4

Sotsiaalmaks 2 827 4 819

Kohustuslik kogumispension 0 41 0 38

Töötuskindlustusmaksed 0 62 0 69

Aktsiisimaks 0 2 597 0 2 433

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad 5 507 3 978 4 943 3 816
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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

arvutisüsteemid
Muud

masinad ja

seadmed

Lõpetamata

projektid

Ettemaksed

  

  

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 -268 550

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

  

Ostud ja parendused 140 0 834 3 43 880 9 93 990 741 94 731 95 760

Amortisatsioonikulu 0 -18 022 -611 -167 -23 253 -24 031 -10 0 0 0 -42 063

Allahindlused väärtuse

languse tõttu
0 0 0 0 -9 -9 0 -21 0 -21 -30

Müügid -12 0 -37 0 0 -37 0 0 0 0 -49

Ümberklassifitseerimised 0 38 921 0 0 63 412 63 412 0 -102 333 0 -102 333 0

  

31.12.2014  

Soetusmaksumus 4 727 610 959 3 560 1 566 503 318 508 444 188 21 351 1 784 23 135 1 147 453

Akumuleeritud kulum 0 -142 644 -1 975 -1 299 -160 190 -163 464 -160 0 0 0 -306 268

Jääkmaksumus 4 727 468 315 1 585 267 343 128 344 980 28 21 351 1 784 23 135 841 185

Müüdud materiaalne põhivara müügihinnas

 2014 2013

Maa 12 839

Ehitised 2 0

Masinad ja seadmed 286 76

Transpordivahendid 272 76

Muud masinad ja seadmed 14 0

Kokku 300 915
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Lisa 5 Immateriaalne põhivara
(tuhandetes eurodes)

  Kokku

Arvutitarkvara Muu

immateriaalne

põhivara

Lõpetamata

projektid ja

ettemaksed

  

  

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

  

Ostud ja parendused 0 0 1 678 1 678

Amortisatsioonikulu -2 862 -2 0 -2 864

Ümberklassifitseerimised 2 276 0 -2 276 0

  

31.12.2014  

Soetusmaksumus 15 995 155 3 901 20 051

Akumuleeritud kulum -9 583 -13 0 -9 596

Jääkmaksumus 6 412 142 3 901 10 455

Lisa 6 Kasutusrent
(tuhandetes eurodes)

Aruandekohustuslane kui rendileandja

 2014 2013

Kasutusrenditulu 13 18

Rendile või üürile antud varade bilansiline jääkmaksumus

Muud varad 63 65

Kokku 63 65

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

 2014 2013

Kasutusrendikulu 1 653 1 813
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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. 

Lisa 7 Laenukohustused
(tuhandetes eurodes)

 31.12.2014 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi Intressimäär Alusvaluuta

12 kuu jooksul 1 - 5 aasta

jooksul

üle 5 aasta

Lühiajalised laenud  

Emaettevõtjalt 220 099 220 099   1,35 EUR

Lühiajalised laenud

kokku
220 099 220 099     

Pikaajalised laenud  

Emaettevõtjalt 154 880 0 154 880 0 1,35 eur

Pikaajalised laenud

kokku
154 880 0 154 880 0   

Laenukohustused

kokku
374 979 220 099 154 880 0   

 

 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   

 

 

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 1,35% 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.
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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       

Intressikulu kokku oli 4 931 tuhat eurot (2013:6 987 tuhat eurot), sealhulgas intressikulu emaettevõttelt saadud laenudelt 4 876 tuhat

eurot (2013:6 983 tuhat eurot) ja muud intressikulud 55 tuhat eurot (2013:4 tuhat eurot). 

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

 

Intressivõlg on emaettevõtjale tasumata arvelduskrediidi võlg (lisa 8,11). 

Muud tehingud seotud osapooltega on toodud lisas 20. 
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Lisa 8 Võlad ja ettemaksed
(tuhandetes eurodes)

 31.12.2014 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi Lisa nr

12 kuu jooksul 1 - 5 aasta jooksul üle 5 aasta

Võlad tarnijatele 40 563 40 563 0 0 9

Võlad töövõtjatele 2 253 2 253 0 0 10

Maksuvõlad 3 978 3 978 0 0 3

Muud võlad 3 189 941 2 233 15  

Intressivõlad 437 437 0 0 7,11,20

Muud viitvõlad 2 752 504 2 233 15 11

Saadud ettemaksed 155 698 0 0 155 698  

Tulevaste perioodide

tulud
155 698 0 0 155 698  

Võlad emaettevõtjale ja

teistele

kontserniettvõtetele

1 496 1 496 0 0 20

Mitmesugused võlad 345 345 0 0  

Kokku võlad ja

ettemaksed
207 522 49 576 2 233 155 713  

 

 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 7,11,20

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  

 

 

Intressivõlg on emaettevõtjale tasumata arvelduskrediidi võlg. 

 

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

 

Tulevaste perioodide tulud 

 

Saldo seisuga 31.12.2013 

Amortiseeritavad liitumis-  ja muud teenustasud 194 815 

Akumuleeritud kulum -46 804 

Kokku 148 011 
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01.01.2014 - 31.12.2014 toimunud muutused 

Laekunud liitumis- ja muud teenustasud 13 808 

Arvestatud amortisatsiooni  -6 098 

Amortiseritavate liitumiste allahindlus ja mahakandmine -23 

 

Saldo seisuga 31.12.2014 

Amortiseeritavad liitumis-  ja muud teenustasud 208 600 

Akumuleeritud kulum -52 902 

Kokku 155 698

Lisa 9 Võlad tarnijatele
(tuhandetes eurodes)

 31.12.2014 31.12.2013 Lisa nr

Võlad tarnijatele 23 223 21 524

Võlad tarnijatele põhivara eest 17 340 10 170

Kokku võlad tarnijatele 40 563 31 694 8

Lisa 10 Võlad töövõtjatele
(tuhandetes eurodes)

 31.12.2014 31.12.2013 Lisa nr

Töötasude kohustus 936 923  

Puhkusetasude kohustus 312 306  

Reserveeritud preemiad ja toetused 1 005 734

Kokku võlad töövõtjatele 2 253 1 963 8
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Lisa 11 Muud võlad
(tuhandetes eurodes)

 31.12.2014 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi Lisa nr

12 kuu jooksul 1 - 5 aasta jooksul üle 5 aasta

Intressivõlad 437 437 0 0 7,20

Muud viitvõlad 2 752 504 2 233 15 8

Reserveeritud sotsiaal-

ja

töötuskindlustusmaksed

448 448 0 0  

Tervisekahjustuste

hüvitamise eraldis
47 9 23 15  

Lepingutest

tuleneva

kohustuse eraldis

2 198 0 2 198 0  

Tehnorajatiste

talumise tasu
5 5 0 0  

Keskonnakaitseliste

kohustuste eraldis
54 42 12 0  

Kokku muud võlad 3 189 941 2 233 15 8

 

 31.12.2013 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi Lisa nr

12 kuu jooksul 1 - 5 aasta jooksul üle 5 aasta

Intressivõlad 665 665 0 0 7,20

Muud viitvõlad 1 566 430 1 107 29 8

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

 

 

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. Pikaajalised eraldised on moodustatud aastateks 2016-2025 ja diskonteeritud intressimääradega  1,07-2,32% (2013: aastateks 

2015-2027 ja diskonteeritud määradega 1,55-5,4%). 

 

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 

31.12.2014 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. 
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Keskkonnakaitseline eraldis on moodustatud keskkonnakahjustuste suhtes juhul, kui nende kahjustuste likvideerimise nõue tuleneb

seadusest või kui senised kogemused on näidanud, et ettevõttel on faktiline kohustus kahjustused vabatahtlikult likvideerida.

Lisa 12 Tingimuslikud kohustused ja varad
(tuhandetes eurodes)

 31.12.2014 31.12.2013

Tingimuslikud kohustused   

Võimalikud dividendid 108 003 94 650

Tulumaksukohustus võimalikelt dividendidelt 27 001 25 160

Kokku tingimuslikud kohustused 135 004 119 810

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.

Dividendide väljamaksmisel omanikule kaasneb tulumaksukulu 20/80 (2014 : 21/79) netodividendidena väljamakstavalt summalt. Seega on

bilansipäeva seisuga eksisteerinud jaotamata kasumist omanikule võimalik dividendidena välja maksta 108  003 tuhat eurot (31.detsembril

2013: 94 650 tuhat eurot) ning dividendide väljamaksmisega kaasneks dividendide tulumaks summas 27 001 tuhat eurot  (31.detsembril 2013 :

25 160 tuhat eurot).

Võimalikud sõlmitud ehituslepingutest tulenevad kohustused

Ettevõttel on põhivara ehituslepingutest tulenevaid kohustusi summas 20 989 tuhat eurot,mis tõenäoliselt järgnevatel aastatel realiseeruvad.

Lisa 13 Osakapital
(tuhandetes eurodes)

 31.12.2014 31.12.2013

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 22 672 tuhat eurot (2013 : 32 553 tuhat eurot), millega kaasenev tulumaksukulu (21/79) oli 6

027 tuhat eurot (2013 : 8 653) tuhat eurot. 

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

reservkapitali) seisuga 31.12.2014 moodustas 135 004 tuhat eurot(31.detsember 2013: 119 810 tuhat eurot). 
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Lisa 14 Müügitulu
(tuhandetes eurodes)

 2014 2013 Lisa nr

Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes    

Müük Euroopa Liidu riikidele    

Eesti 246 972 252 735

Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku 246 972 252 735  

Kokku müügitulu 246 972 252 735  

Müügitulu tegevusalade lõikes    

Võrguteenused * 238 716 245 252

Elektri- ja sidevõrkude ehitus 5 825 5 288

Elektriseadmete remont 1 234 884

Kaupade müük 641 720

Muud teenused 543 573

Mitteeluruumide ja seadmete kasutusrent 13 18 6

Kokku müügitulu 246 972 252 735  

* Võrguteenustest saadud tulu täiendav info on välja toodud lisas 16.

Lisa 15 Muud äritulud
(tuhandetes eurodes)

 2014 2013

Kasum materiaalse põhivara müügist 262 221

Trahvid, viivised ja hüvitised 487 508

Kokku muud äritulud 749 729

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

 2014 2013

Elektrivõrgu teenused 81 250 85 515

Elekter ja elektrivõrgu kaod * 17 457 20 197

Seadmete rent, hooldus ja remont 14 084 14 903

Müügiteenused 7 107 6 986

Transpordi- ja töövahendite rent ja kulud 1 068 1 373

Mõõtetehnika materjalid ja mõõteteenused 994 1 353

Hoonete rent,remont,maaga seotud kulud 593 603

Muud 619 714

Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused 123 172 131 644

 

 

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

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 17 457 tuhat eurot (2013: 20 197 tuhat eurot) sisaldavad ka ülejääki summas 1 512 tuhat eurot

(2013: 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 real „Võrguteenused“.  

Lisa 17 Mitmesugused tegevuskulud
(tuhandetes eurodes)

 2014 2013

Üür ja rent 1 678 1 728

Mitmesugused bürookulud 275 291

Lähetuskulud 94 97

Koolituskulud 134 150

Infotehnoloogia 5 417 5 266

Telekommunikatsioon 978 875

Avalikud suhted, meedia, info ja konsultatsioonid 537 623

Tööohutus ja -tervishoid 179 212

Turva- ja kindlustusteenus 257 198

Kokku mitmesugused tegevuskulud 9 549 9 440

Lisa 18 Tööjõukulud
(tuhandetes eurodes)

 2014 2013

Palgakulu 13 739 13 580

Sotsiaalmaksud 4 666 4 604

Kokku tööjõukulud 18 405 18 184

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 812 836

Lisa 19 Muud ärikulud
(tuhandetes eurodes)

 2014 2013

Kahjum materiaalse põhivara müügist 11 9

Trahvid, viivised ja hüvitised 190 285

Riigilõivud 22 27

Ettevõtlusega mitteseotud kulud 23 21

Muud 574 502

Kokku muud ärikulud 820 844
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Muude ärikulude rida "Muud" sisaldab kontserni kulude katmist summas 547 (2013: 486) tuhat eurot.

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

 31.12.2014 31.12.2013

Nõuded Kohustused Nõuded Kohustused

Emaettevõtja 30 622 1 496 29 647 1 468

Teised samasse

konsolideerimisgruppi kuuluvad

ettevõtjad

0 0 0 2 554

2014 Ostud Müügid

Emaettevõtja 17 553 2 303

Teised samasse

konsolideerimisgruppi

kuuluvad ettevõtjad

2 835 3 978

 

2013 Ostud Müügid

Emaettevõtja 24 021 5 149

Teised samasse

konsolideerimisgruppi

kuuluvad ettevõtjad

4 927 4 595

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja

muud olulised soodustused
  

 2014 2013

Arvestatud tasu 254 265

 

 

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. 

Osteti ja müüdi ainult teenuseid.  

Elektrilevi OÜ kohustused seotud osapooltele seisuga 31.12.2014 ja 31.12.2013, mis on näidatud ülatoodud tabelis, ei sisalda  

emaettevõttelt saadud pikaajalist laenu ja arvelduskrediiti. Informatsioon nende kohustuste kohta on toodud lisades 7,8 ja 11 ning
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intressivõla kohta lisades 8 ja 11. 

 

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

Allahindlusi seotud osapoolte nõuete osas aruandeaastal nii nagu ka 2013  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 2013. aastal. 

 

Aruandeperioodil ega võrdlusperioodil nõukogu liikmetele tasusid makstud ei ole. 

Juhatuse liikmetega teenistuslepingu ennetähtaegsel lõpetamisel nõukogu algatusel kaasneks ettevõttele lahkumishüvitise maksmise kohustus

 3 kuupalga ulatuses. 

 

Ettevõtte juhatusse kuulub 3 liiget.

Lisa 21 Ettevõtte majandustegevuse jätkuvus

Seisuga 31. detsember 2014 ületasid ettevõtte lühiajalised kohustused käibevara  233 466 tuhande euro võrra. Ettevõtte raamatupidamise

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

majandusraskusi 2015. 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.




