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Tegevusaruanne
2016

STRATEEGILISED SIHID
Lõppenud aastat iseloomustab ka kasvavas tempos
võrku lisandunud tootjate, eelkõige mikrotootjate hulk.
TARMO MERE
Elektrilevi juhatuse esimees

See seab uued nõuded võrgule – ehitame võrku vastavaks kahesuunalisele energialiiklusele ja lihtsustame
protseduure väiksemate tootjate liitumiseks.

Klientide ootustele vastamiseks on Elektrilevi tähtsaimaks

Edukas oli aasta ka majandustulemuste seisukohalt –

eesmärgiks tagada võimalikult kvaliteetne elektrivarustus

kasvas võrguteenuse müügimaht, äritulud ja ettevõtte

ja seda võimalikult soodsa hinnaga. 2016. aastal tegime

kasumlikkus. See loob hea aluse teenust parandavateks

olulisi edusamme mõlemal rindel. Paranes võrgu töökindlus

inevsteeringuteks ka tulevastel aastatel.

ning lõpusirgele jõudis kaugloetavate arvestite projekt, mis
muudab kliendi elu mugavamaks, vähendab elektrivõrgu

Ühiskondliku vastutuse valdkonnas jätkasime panusta-

kadusid ja annab võimaluse 2017. aastal vähendada võr-

mist elektriohutuse edendamisse. 2016. aastal panustasid

guteenuse hinda.

meie 40 ohutuskoolitajat üle Eesti kokku rohkem kui
1000 vabatahtlikku töötundi ohutusalase info jagamiseks.

2016.aasta tõi töökindlama võrgu ja Eestile ühe

Koostöös Tallinna Polütehnikumi ja EETELiga käivitasime

nutikama elektrituru Euroopas

jaotusvõrgu elektrikute täiendõppe, mis annab esmakordselt taasiseseisvunud Eestis jaotusvõrgu elektriku

Tänu õigetele investeerimisotsustele oli lõppenud aastal

kutsetunnistuse. Ühistöös loodud töökohapõhine õpe

rikete arv Elektrilevi võrgus 13 protsendi võrra väiksem kui

tõstab võrguelektrikute pädevust ja oskusi, et aidata kaasa

aasta varem. Kogu Elektrilevi võrgus on ilmastikukindlate

tulemuslikule ja kvaliteetsemale tööle.

liinide osakaal jõudnud 61 protsendini.
Elektrivõrk muutub nutikamaks ja võrguettevõtte
Lõpusirgele jõudis administratiivselt mahult ja hõlmatud

tegevus laieneb

klientide arvult mahukaim projekt Eestis: kaugloetavate
arvestite paigaldamine Elektrilevi klientidele. Kaugloetavad

2016. aastal astusime olulised sammud võrguteenuse

arvestid on andnud meile tehnoloogiliselt uue taseme

arendamisel uue ajastu uute ootuste ja võimaluste

ning võimaldanud võrgus kadude avastamise kiiremaks ja

suunas. Ka edaspidi muutub võrk üha rohkem digitaal-

efektiivsemaks muuta.

seks, mis tähendab, et saame rikke korral klientidele
vähesema aja ja kuluga voolu tagasi tuua. Nutikad arves-

Koos Elektrilevi eestvedamisel välja töötatud elektri ja

tid võimaldavad võrgu olukorrast täpsemat infot saada

võrguteenuse ühisarve võimalusega, keskse andmelao ning

ning probleemsed seadmed õigeaegselt välja vahetada –

tunnipõhiselt arvestatava ja sujuvalt liikuva tarbimisinfoga

nii suudame nutika tehnoloogia ja jätkuva võrgu uuen-

on kaugloetavad arvestid andnud Eestile elektrituru,

damise abil üha rohkem rikkeid ära hoida.

millest Euroopa on aastakümneid unistanud. Suunanäitajaks teistele võrguettevõtetele maailmas sai Elektrilevi olla

Samal ajal tekivad muutunud tarbimisvajadustest –

2016. aastal ka laiendatud pilootprojektidega, millega tes-

näiteks hajaenergeetika lahenduste kasutuselevõtust või

time hajaenergeetika lahendusi võimaliku võrguehituse

hetkelisi suuri tarbimisvõimsusi vajavatest elektriauto-

alternatiivina. Sellised lahendused võivad hõreda asus-

dest – ka teistsugused investeeringute vajadused. Nii

tuse ja pikkade liinide tingimustes osutuda tavalisest

peame kahesuunaliseks ja üha hüplikumaks energia-

võrguteenusest kordades soodsamaks. Millistes oludes ja

liikluseks võrku ümber ja tugevamaks ehitama. Tehnoloogia

kuidas uuenduslik lähenemine sobib, seda näitab aeg.

arenguga peab võrdset sammu astuma ka küberturvalisus,
millele pöörame elutähtsa ja üha digitaliseeruva teenuse

Elektrilevi teeninduskvaliteedile andsid kliendid hindeks tubli
nelja ning tõusis rahulolu Elektrilevi iseteeninduses võrgulepingu asjaajamise mugavuse ja kodulehel jagatava infoga.
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puhul järjest rohkem tähelepanu.

Uus aeg vajab ka senisest paindlikumat elektrivõrku.

natiivsete tehnoloogiate hinnad odavnevad kiires tempos,

Traditsiooniline elektrivõrk on kapitalimahukas ja rajatakse

ei oleks võrguteenus hinda vähendamata pikaajaliselt

40-50 aastaks. See on periood, mille jooksul muutub

enam jätkusuutlik. Samuti on Elektrilevi tulevikus rohke-

oluliselt tehnoloogia, tarbijakäitumine, isegi rahvastiku

mat kui “üksnes” jaotusvõrguettevõte. Selle näiteks on

paiknemine. Seetõttu oleme näiteks hajaasustuses asunud

juba ligi kaks aastat Tallinna linnale osutatud välisvalgus-

katsetama, kas võiksime klientidele elektri kohale tuua

tusteenus, millel on oluline sarnasus elektrivõrgu halda-

ka tänapäevaseid hajaenergeetika lahendusi kasutades.

misega. Näeme Elektrilevil potentsiaali laieneda tegevus-

Selliste lahenduste puhul on kulud kohati väiksemad ja

valdkondadesse, kus elektrivõrguga sarnaste taristute

lahendused ka ise tunduvalt mobiilsemad kui tavaline

haldamisel tekib meie kompetentsi kasutamisega ühis-

võrk.

konnale kulusääst. Kasvades mitmekülgsete energia- ja
taristulahenduste pakkujaks lähtume aga jätkuvalt meie

Uue tehnoloogia kasutuselevõtt ning paindlikum, nutikam

missioonist: muuta Eesti inimeste ja ettevõtete elu lihtsa-

ja soodsam teenuse pakkumine on juba täna ja üha enam

maks, tagades neile kindla ja soodsa elektrivarustuse.

lähitulevikus meie jaoks olulisimad märksõnad. Kuna alter-

LÜHIDALT
Elektrilevi OÜ on Eesti suurim jaotusvõrguettevõte, kes toob elektri põhivõrguseadmetest kodude ja ettevõteteni.
Hooldame ja uuendame ligi 60 000 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. Elektrilevi järgib enda tegevuses ning aruandluses samasid põhimõtteid
nagu Eesti Energia kontsern. Eesti Energia tegevuse ja aruandluse põhimõtted on leitavad Eesti Energia kontserni
2016. majandusaasta aruandest: www.energia.ee/ettevottest/investorile.

Elektrilevi 2016. aasta ülevaade:
ÄRITULUD

ÄRIKASUM

PUHASKASUM

260,4 mln €

63,6 mln €

60,7 mln €

VARADE MAHT

INVESTEERINGUD

VÕRGUTEENUSE MÜÜK

996,9 mln €

88,5 mln €

6777 GWh
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MAJANDUSTULEMUSED
Äritulud
tuh €
253 464

260 429
247 721

249 165

2014

2015

232 323

2012

2013

2016. aasta äritulud kokku olid 260,4 miljonit eurot. Suurenemine võrreldes
eelmise aastaga 11,3 miljonit ehk 4,5%. Võrguteenuse müügimahuks kujunes
6 777 GWh, eelmise aastaga võrreldes suurenes müügimaht 3,9% ehk 256 GWh.
Müügimahtu suurendasid soodne majanduskeskkond, keskmisest jahedamad
ilmastikutingimused ning 2016. liigaasta mõju.
2016. aastal oli keskmine võrguteenuse hind 36,1 €/MWh, vähenemine võrreldes
2015. aastaga võrreldes oli 0,1 €/MWh.

2016
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2012

Võrguteenus moodustas 94% kogu ettevõtte ärituludest. Võrguteenuse tulud
kasvasid peamiselt tulenevalt suuremast müügimahust (eelmise aastaga
võrreldes olid edastusmahud 256 GWh suuremad).

2013

2014

2015

2016

Võrguteenuse müügimaht
Müügimahu muutus

Ärikulud
tuh €

203 791
196 903
186 959

2012

196 869
190 324

2013

2014

2015

2016. aasta ärikulud kokku olid 196,9 miljonit eurot. Suurenemine
võrreldes eelmise aastaga oli 6,5 miljonit eurot ehk 3,4%. Võrku sisenes kokku
7 098 GWh elektrienergiat. Võrreldes eelmise aastaga toimus suurenemine
233 GWh. Ärikuludest moodustasid suurima osakaalu võrguteenuse ostukulud, mis suurenesid 3,1 miljonit eurot võrreldes 2015. aastaga tulenevalt
võrguteenuse ostukoguse suurenemisest. Samuti suurenes ettevõtte põhivara
kulum 3,0 miljoni euro võrra 2015 aasta võrdluses. Põhivara kulum on kasvanud tulenevalt võrgu investeeringutest. Enim on suurenenud mõõteseadmete
kulum seoses kaugloetavate arvestite paigaldamisega.

2016

Kadu
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5,7%
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5,2%

2013

5,5%
4,8%

2014

2015

4,1%
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2016

Kadu
Kadu %

Elektrienergia kaod olid 293 GWh ehk 4,1% (eelmisel aastal 326 GWh ehk 4,8%)
elektrivõrku sisenenud elektrienergiast. Kadude alanemist mõjutab täpsem koguste mõõtmine ja efektiivsem tarbimise
jälgimine koos ebaseadusliku ja arvestuseta tarbimise avastamisega. Kao ostukulud vähenesid koguse ja elektriostuhinna
langusest tulenevalt.
Püsikulud on võrreldes eelmise aastaga vähenenud, eelkõige klienditeeninduskulude ning muude ärikulude vähenemisest tulenevalt.
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Ärikasum
Ettevõtte kasumlikkus suurenes. 2016. aasta ärikasum

dide tulumaksu kulu. Täiendavalt langesid intressikulud

kokku oli 63,6 miljonit eurot. Ärikasum kasvas võrdluses

0,9 miljonit eurot võrrelduna eelmise aastaga. 2016. aasta

eelmise aastaga 4,7 miljonit ehk 8%. 2016. aastal ei tasu-

puhaskasum oli kokku 60,7 miljonit eurot, võrreldes eelmise

nud ettevõtte dividende ning seetõttu puudus dividen-

aastaga 11,2 miljonit ehk 23% rohkem.

Ärikasum
tuh €
45 364

49 673

50 818

2012

2013

2014

34 767

34 008

39 860

2012

2013

2014

58 840

63 561

2015

2016

Puhaskasum
tuh €
49 467

2015

60 710

2016

Varade maht kasvas 997 miljoni euroni. 2016. aasta

Elektrilevi palgakulud majandusaastal olid 14 617 tuhat

investeeringud moodustasid kokku 88,5 miljonit eurot.

eurot. Keskmine töötajate arv majandusaastal oli 812 ning

Laenukapitali tase majandusaasta lõpus oli tasemel

juhatusele arvestatud tasud olid 251 tuhat eurot.

348 miljonit eurot langedes 27,8 miljonit eurot võrreldes
2015. aastaga. Omakapitali suhe investeeritud kapitali
oli 53%.

Finantssuhtarvud
Finantssuhtarvud

2016

2015

Omakapital/Investeeritud kapital aasta lõpus

53%

47%

Investeeritud kapitali tootlus (ROIC) %

8,7%

8,5%

Võlakohustis/Ärikasum enne kulumit

3,0

3,5

investeeritud kapitali tootlus = ärikasum / majandusaasta keskmine investeeritud kapital
investeeritud kapital = omakapital + võlakohustis + tuletisinstrumendid (pika- ja lühiajalised) - inantsinvesteeringud tuletisinstrumendid (põhi- ja käibevara) - raha ja selle ekvivalendid - üle 3-kuulise tähtajaga deposiidid pankades
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INVESTEERINGUD JA ELEKTRIVÕRGU KVALITEET
Rikete arv Elektrilevi võrgus oli 13 protsendi võrra väiksem kui aasta varem
Võrguteenuse kvaliteedi säilitamiseks ja järjepidevaks

Võrguteenuse kvaliteedi parandamiseks jätkusid inves-

tõstmiseks investeeriti 2016. aastal 88,5 mln eurot

teeringud elektrivõrgu automatiseerimiseks. Kaasaegsed

(eelmisel aastal 93,3 mln eurot). Aasta jooksul ehitasime

tarkvõrgu seadmed suudavad automaatselt rikkelise

253 alajaama ja 2 699 kilomeetrit uut liini (336 alajaama

liinilõigu muust võrgust eraldada ja seeläbi enamikule

ja 1 906 kilomeetrit liini 2015. aastal). Rekordiliselt palju

tarbijatest elektrivarustuse kiiresti taastada. Tänu auto-

ehk 2 500 kilomeetrit ehitati uut õhukaablit madalpinge-

matiseerimisele jäi eelmisel aastal rikete korral vooluta

võrgus, mille tulemusel muutus võrk ilmastikukindlamaks

ligi viiendiku võrra vähem kliente, kui neid olnuks ilma

eelkõige maapiirkondades. Kogu Elektrilevi võrgus on

nutikate lülititeta. Heaks näitajaks võib pidada SAIDI

ilmastikukindlate liinide osakaal jõudnud 61 protsendini.

(keskmine elektrikatkestuse kestus kliendi kohta) lühenemist 20 minuti võrra. 2016. aastal oli keskmise

Elektrilevi võrgus toimus 2016.aastal 16 872 riket, mis on

elektrikatkestuse kestus kliendi kohta 241 minutit.

13 protsendi võrra vähem kui aasta varem. Rikete arv
Elektrilevi võrgus oli ajaloo madalaim isegi vaatamata
suvistele tormidele. See kinnitab, et investeeringud võrgu
ilmastikukindlamaks muutmiseks on vilja kandnud.

Eesti sai kauglugemisel elektrivõrgu
2016. aastal jõudis lõpusirgele administratiivselt mahult

hind. Kaugloetavad arvestid mõõdavad elektritarbimist

ja hõlmatud klientide arvult mahukaim projekt Eestis:

tunni kaupa ja edastavad info võrguettevõttele ja kesksesse

kaugloetavate arvestite paigaldamine Elektrilevi klienti-

andmelattu, mille kaudu saab vajaliku teabe kliendi valitud

dele. 2016. aastal vahetasime 96 000 arvestit uute vastu.

elektrimüüja.

Kokku paigaldasime neli aastat väldanud projekti raames
ligikaudu 625 000 kaugloetavat arvestit. Vahetamata

Lisaks klientide vabanemisele näiduteatamisest aitavad

jäid arvestid mõõtepunktides, kus klient ei võimaldanud

uued arvestid kulusid kokku hoida– näiteks on viimase

ligipääsu (ligikaudu 2 500). Samuti ei ole Elektrilevil

kolme aasta jooksul vähenenud elektrivõrgu kaod ligi

võrgueeskirjast tulenevalt kohustust vahetada arvesteid

viiendiku võrra. Nutikate arvestite abil saab Elektrilevi ka

mõõtepunktides, kus alates 2013. aastast pole elektrit

jõudsamini pingekvaliteedi probleeme lahendada ja rik-

tarbitud (ligikaudu 6 500).

keid ennetada. Ühtne tänapäevaste arvestitega võrk, kus
tunnipõhised elektrikogused liiguvad automaatselt ja on

Elektrikoguste kauglugemisele üleminek tuleneb elektri-

keskse andmelao kaudu kasutatavad erinevatele turuosa-

turuseadusest ja võrgueeskirjast, mille järgi peavad

listele, on Eestile andnud ühe eesrindlikuma elektrituru

võrguettevõtjad tarbitavat elektrit mõõtma kaugluge-

Euroopas.

misseadmega tunnipõhiselt alates 2017. aastast. Vajadus
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kaugloetavate arvestite järele tuleneb elektrituru avane-

Kauglugemise projekti raames investeeriti nelja aasta

misest, millest tulenevalt kujuneb igal tunnil erinev elektri

jooksul kokku 92,9 mln eurot.

Laiendasime hajaenergeetika lahenduste pilootprojekte
2016. aastal laiendasime pilootprojekte hajaenergeetika

Lisaks aasta varem käivitatud pilootprojektile rajasime

lahenduste katsetamiseks võimaliku võrguehituse alter-

2016. aastal kolm täiendavat testprojekti, millega soovime

natiivina. Otsime pidevalt võimalusi, kuidas elekter

uute lahenduste sobivust testida erinevate proiilidega

klientideni tänasest soodsamalt tuua. Üheks kulusid

tarbimiskohtades. Pilootprojektide kestuseks on plaanitud

optimeerivaks lahenduseks võib olla see, et näiteks

kolm aastat, et tuleksid välja erinevad tarbimise iseloomu,

üksikutele majapidamistele, kuhu jõuab elekter pika

ilmastiku ja muud mõjud. Samuti peab lahenduste raken-

metsaliini kaudu, paigaldaks võrguettevõte tulevikus

damiseks läbi käima erinevad tehnilised ja juriidilised

kuluka liiniuuenduse asemel kohaliku hajatootmisjaama

ning seadusandlusega seotud aspektid.

koos generaatoriga. Võrguettevõtte ülesandeks jääks
mõistagi ka kõik jaama käigushoidmise, hooldamise
ja häirete kõrvaldamisega seonduv, just nagu see on
tänagi võrguteenuse puhul. Sellised lahendused võivad
koos kõikide hoolduskuludega osutuda teatud juhtudel
elektrivõrgu uuendamisest mitmeid kordi soodsamaks.
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TEENINDUSE KVALITEET
Kliendid hindasid Elektrilevi teenindust tubli 4-ga
Koostöös uuringuirmaga TNS Emor läbi viidud kliendi-

Tõusis rahulolu Elektrilevi iseteeninduses võrgulepingu

rahulolu uuring näitab, et võrreldes 2015. aastaga klientide

asjaajamise mugavuse ja kodulehel antava infoga. Klien-

hinnangutes olulist tõusu pole toimunud, samas kliendi-

did on rahul elektrikatkestustest eelteavitamisega, mida

suhte tugevust on õnnestunud hoida. Eraklientide ja

Elektrilevi teeb plaaniliste võrgutööde korral. Uuringust

suuräriklientide silmis on suhted paranenud, kuid äri-

selgus veel, et hinnatakse kõrgelt kaugloetavate arves-

kliendid andsid võrreldes eelmise perioodiga pisut ma-

tite paigaldamist, millega kadus vajadus elektritarbimise

dalamaid

indeks

näite edastada. Kliendid hindasid kõrgemalt pöördumise

oli 51 punkti, äriklientidel sarnaselt aasta varasemaga

lahendamise käiguga kursishoidmist ja klienditeeninduse

42 punkti. Suuräriklientide suhtetugevuse indeks kasvas

telefoni ooteaja lühenemist. Üldist rahulolu Elektrilevi

64 punktile, mis ületab Euroopa elektriirmade parimate

teenustega hindasid kliendid eelmisel aastal viie punkti

(TOP 33%) piiri. Klientide tagasisidest selgus, et varase-

skaalal tasemel 4.

hindeid.

Erakliendi

suhtetugevuse

mast paremaks on muutunud suhtlus suurkliendi haldurite ja klienditeenindajatega, keda hinnati sõbralikuks ja
abivalmiks.

E-teeninduskanal kogub populaarsust
Klientide rahulolu Elektrilevi teeninduskanalitega oli

luse tellida erinevaid teenuseid elektroonilist vormi

jätkuvalt kõrgel tasemel – 5-palli skaalal 4,4.

kasutades. See funktsionaalsus on klientide seas
leidnud kiire kasutuselevõtu ja aasta lõpuks esitati ligi

Kui klientide pöördumised füüsilistes kanalites on jõudsas

pooled teenuste tellimustest juba iseteeninduse kesk-

alanemise trendis, siis seevastu e-teeninduse osakaal on

konnas.

pidevas tõusujoones. Seetõttu oli meie fookus eelmisel
aastal jätkuvalt e-kanalite edasi arendamisel, millega:
•

•

•

ajakohastasime Elektrilevi katkestuste kaarti ja selle
funktsionaalsusi.

muutsime nii kodulehe kui ka iseteeninduse kesk-

Aasta lõpu seisuga lahendasid üle kolmandiku kõikidest

konna „nutisõbralikuks“. See tähendab, et erinevates

kliendipöördumistest kliendid ise ära e-teeninduses. See

nutiseadmetes kohandub kuvatav pilt vastava seadme

annab tunnistust, et kliendid eelistavad paindlikku, ajast ja

ekraani suurusega.

kohast sõltumatut klienditeenindust. See annab põhjuse

iseteeninduse keskkonda lisasime klientidele võima-

tegeleda jätkuvalt iseteeninduse arendustega ka tulevikus.

Liitumine jäi 2016. aastal eelmise aasta tasemele
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Elektrilevi võrguga liitus eelmisel aastal 1 811 uut võrgu-

dada olemasolev liin võimsamaga. Sellisel juhul kulub

teenuse klienti, kellest 49 liitusid keskpinge võrguga. Need

ainuüksi kohalikust omavalitsusest vajalike lubade han-

näitajad on sarnased aasta varasema tasemega. Majapi-

kimiseks ja liini projekteerimiseks neli kuud. Koos ehitus-

damistest pooltele tehti liitumiseks vajalikud ehitustööd ära

tööde ja mõnel juhul ka ehitaja leidmiseks vajaliku hanke

35 päeva jooksul. Ülejäänud majapidamistele tuli elektri-

korraldamisega kulub liitumispunkti väljaehitamiseks kesk-

võrguga liitmiseks ehitada täiesti uus elektriliin või asen-

miselt 176 päeva.

Tootjaid ja mikrotootjaid lisandub kasvavas tempos
196 uut

Üle 15 kW võimsusega tootjaid liitus 34, koguvõimsusega

mikroelektrijaama koguvõimsusega 1,83 MW. Neist 194

2,79 MW. Neist 29 olid päikeseelektrijaamad koguvõimsu-

Möödunud aastal liitus Elektrilevi võrguga

mikrotootjat olid päikeseelektrijaamad, üks oli tuulik ja üks

sega 1,83 MW. Muud liiki jaamu oli 5 ja nende võimsus

hüdroelektrijaam. Kokku on Elektrilevi võrguga viie aasta

kokku oli 0,96 MW.

jooksul liitunud 721 mikrotootmisseadet koguvõimsusega 7 MW.

2016. aasta lõpu tootjaliitumiste taotluste esitamise
trend ennustab 2017. aasta suhtes rekordilist tootjaliitujate
aastat.

Elektri ja võrguteenuse ühine arve muudab teenuse eest tasumise
kliendile mugavamaks
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2016. aastal arendas Elektrilevi välja infosüsteemid, mis

teem vaid Elektrilevi võrgupiirkonnas. Ühtse arve korral-

võimaldavad kõikidel elektrimüüjatel esitada elektrienergia

damise põhitingimused vaatas läbi Konkurentsiamet ja

ja võrguteenuse eest ühise arve.

neid arendati koostöös elektrimüüjatega.

Seni olid võrguteenuse ja elektri eest ühtset arvet väljas-

Uuenduse läbiviimisel olid vajalikud Eleringi juures asuva

tanud need võrguettevõtted, kes tegelevad ise ka elektri

keskse

müügiga. Samuti esitas ühtset arvet Eesti Energia neile

Elektrilevi infosüsteemide arendamisele hõlmas projekt

klientidele, kes asuvad Elektrilevi võrgupiirkonnas. Uue

võrguteenuse arvelduslepingu koostamist, võrgulepingu

väljaarendatud lahenduse puhul saavad Elektrilevi võrgu-

tüüptingimustesse vastavate muudatuste sisseviimist

piirkonna klientidele ühtse arve esitamise võimalust

ning klientide teenindamise ja võlgade haldamisega

pakkuda kõik elektrimüüjad.

seonduvate aspektide läbimõtlemist.

Ühtse lahenduse osas oli turuosalistel suur ootus, kuid

2016. aasta lõpus sõlmisid Elektrileviga võrguteenuse

väljatöötamist raskendas puuduv regulatsioon. Eesti

arvelduslepingu Eesti Energia, Eesti Gaas, Elektrum ja

suurima võrguettevõttena võttis Elektrilevi lahenduse

Imatra. Ühtse arve esitamise võimalusega liitunud elektri-

väljatöötamisel eestvedaja rolli. Seetõttu rakendus süs-

müüjad on avaldatud Elektrilevi veebilehel.

andmevahetusplatvormi

lisaarendused.

Lisaks

ÜHISKONDLIK VASTUTUS JA KOOSTÖÖVÕRGUSTIK
Elektriohutuse alane teavitustöö
Pidades silmas, et Elektrilevi hallatavad liinid on kõrgenda-

del ja lasteaedades elektriohte märkama enam kui 50 000

tud ohu allikas, viime igal aastal läbi elektriohutuse alast

last ja lapsevanemat. Jagasime elektriohtude teavet 15-s

teavitustööd. 2016. aastal panustasid Elektrilevi 40 ohu-

„Kaitse End ja Aita Teist“ ohutuslaagris 2 235 koolinoorele

tuskoolitajat üle Eesti kokku rohkem kui 1 000 vabataht-

ning viisime kevadel ja sügisel läbi sotsiaalmeediakam-

likku töötundi ohutuse edendamiseks. Elektrilevi töötajad

paaniad. Ohutussõnumitega videod jõudsid ligi 300 000

õpetasid avalikel pereüritustel, piirkondlikel ohutuspäeva-

Facebooki kasutajani.

Alustasime oma partnerite võrguelektrikute koolitusega
Pärast mitmeaastast ettevalmistamist alustasid 2016. aasta

saavad tehtud ja rikked kõrvaldatud kiiremini ning tänu

septembris esimesed 20 elektrikut aastast koolitust, et saada

õigetele ja ühtlustatud töövõtetele on tulemus kestvam.

esimesena Eestis jaotusvõrgu elektriku 4. taseme kutsetunnistus. Koolituse läbiviimiseks ühendasid jõud Elektrilevi,

Järgmise nelja aasta jooksul oleme eesmärgiks seadnud

Eesti Elektritööde Ettevõtjate liit ja Tallinna Polütehnikum.

150 võrguelektriku koolitamise. Koolitusi rahastatakse
Euroopa Liidu struktuurifondide vahenditest programmide

Kvaliteetselt tehtud töö ja õiged töövõtted tagavad võr-

“Praktikasüsteemi arendamine kutse- ja kõrghariduses

guseadmete töökindluse ja vähendavad rikkeid, samuti on

sh õpetajakoolituse koolipraktika”, “Kutsehariduse maine

tehnilised teadmised ja kogemused vajalikud elektriohu ja

tõstmine, õpipoisiõppe laiendamine” ja “Keeleõppetege-

traagiliste õnnetuste vältimiseks. Elektritarbijale väljendub

vused edukamaks toimetulekuks tööturul” (PRÕM) raames.

kutseõppe kasu kasvavas tööde kvaliteedis – võrgutööd

Liitusime Euroopa võrguettevõtete küberturbe võrgustikuga
Võrguettevõtted kogu maailmas sõltuvad üha enam info-

dab elektrivõrkude ning teisi elutähtsa taristu omanikke

tehnoloogia ja tööstusautomaatika lahendustest. Meilt

ja küberturbeteadlasi ning eksperte. Koos Elektrileviga

nõuab küberturbesse tõsisemat panustamist automaatika

koondab võrgustik ettevõtteid Hollandist, Saksamaalt,

ja kaugjuhitavate seadmete kiire kasv elektrivõrgus,

Portugalist, Austriast ja teistest riikidest, mis pakuvad võr-

samuti elektrinäitude kauglugemisega kasvanud andme-

guteenust rohkem kui 40 miljonile Euroopa majapidami-

side maht. Infotehnoloogia tähtsuse tõusuga elektrivõrgus

sele. Oleme kogu lähiregioonis esimene võrguettevõte, kes

on Elektrilevi järjest kasvatanud võimekust uut tüüpi riskide

Euroopa küberturbe võrgustikuga liitus.

maandamiseks.
Liikmelisus on soodsaim võimalus saada osa tipptasemel
Parema tulemuse saavutamiseks liitusime 2016.aasta

teadusuuringutest, kasutada füüsilist treeningbaasi ja

augustis Hollandis paikneva Euroopa küberturbe võr-

olla kursis spetsiiiliste võrguettevõtete küberturvalisuse

gustikuga ENCS. Euroopa küberturbe võrgustik (ENCS)

lahendustega, mida saame nüüd kasutada oma töökor-

on 2012. aastal asutatud mittetulundusühing, mis ühen-

ralduse parendamiseks.
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Pöörame tähelepanu objektide välisilmele ja keskkonda sobivusele
Alajaamasid uuendades on meie esmaseks prioriteediks
mõistagi töökindlam ja ohutum elektrivõrk. Novembris

Alajaamade välisilme keskkonda sobitamine ja puhtana

valminud Elektrilevi piirkonnaalajaam Keilas pälvis linna

hoidmine on Elektrilevile väljakutseks olnud pikka aega.

„Kaunis Kodu 2016“ konkursil tunnustuse ettevõtete

2016. aasta maist loodi suurtele piirkonnaalajaamadele

kategoorias.

ühtne universaalne ja neutraalsetes toonides kujundus,

Tunnustus

linnakeskkonna

muutmise eest on Elektrilevile esmakordne.
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kenamaks

mis peaks sobima võimalikult paljudesse keskkondadesse.
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(tuhandetes eurodes)

31.12.2016

31.12.2015

Lisa nr

Nõuded ja ettemaksed

62 486

37 795

2

Kokku käibevarad

62 486

37 795

927 266

888 824

4

7 158

8 172

5

934 424

896 996

996 910

934 791

193 281

220 984

6

79 926

60 709

7

273 207

281 693

Laenukohustised

154 880

154 880

6

Võlad ja ettemaksed

175 665

165 770

7

Kokku pikaajalised kohustised

330 545

320 650

603 752

602 343

Osakapital nimiväärtuses

159 779

159 779

10

Kohustuslik reservkapital

13 038

10 565

10

159 631

112 637

10
10

Varad
Käibevarad

Põhivarad
Materiaalsed põhivarad
Immateriaalsed põhivarad
Kokku põhivarad
Kokku varad
Kohustised ja omakapital
Kohustised
Lühiajalised kohustised
Laenukohustised
Võlad ja ettemaksed
Kokku lühiajalised kohustised
Pikaajalised kohustised

Kokku kohustised
Omakapital

Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)
Aruandeaasta kasum (kahjum)
Kokku omakapital
Kokku kohustised ja omakapital

60 710

49 467

393 158

332 448

996 910

934 791
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Kasumiaruanne
(tuhandetes eurodes)

2016

2015

Lisa nr

259 777

248 402

11

652

763

-116 005

-113 094

12

Mitmesugused tegevuskulud

-10 004

-9 288

13

Tööjõukulud

-19 537

-18 893

14

Põhivarade kulum ja väärtuse langus

-50 958

-47 951

4,5

-364

-1 098

Ärikasum (kahjum)

63 561

58 841

Muud finantstulud ja -kulud

-2 851

-3 782

Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist

60 710

55 059

Müügitulu
Muud äritulud
Kaubad, toore, materjal ja teenused

Muud ärikulud

Tulumaks
Aruandeaasta kasum (kahjum)

0

-5 592

60 710

49 467

6

10
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Rahavoogude aruanne
(tuhandetes eurodes)

2016

2015

Lisa nr

63 561

58 841

Põhivarade kulum ja väärtuse langus

50 958

47 951

Kasum (kahjum) põhivarade müügist

-154

-422

Muud korrigeerimised

-7 032

-6 539

Kokku korrigeerimised

43 772

40 990

-24 691

-1 586

2

Äritegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus

12 837

1 877

7

Makstud intressid

-2 938

-3 812

6,7

Rahavood äritegevusest
Ärikasum (kahjum)
Korrigeerimised

Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus

Makstud ettevõtte tulumaks
Kokku rahavood äritegevusest

4,5

7

5 592

0

98 133

96 310

-87 654

-91 854

4,5

295

451

4

16 929

16 575

7

-70 430

-74 828

-27 703

885

0

-22 367

-27 703

-21 482

0

0

Rahavood investeerimistegevusest
Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade
soetamisel
Laekunud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade
müügist
Muud laekumised investeerimistegevusest
Kokku rahavood investeerimistegevusest
Rahavood finantseerimistegevusest
Arvelduskrediidi saldo muutus
Makstud dividendid
Kokku rahavood finantseerimistegevusest
Kokku rahavood
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Omakapitali muutuste aruanne
(tuhandetes eurodes)

Kokku
Osakapital
nimiväärtuses
31.12.2015

159 779

Kohustuslik
reservkapital

Jaotamata kasum
(kahjum)

10 565

162 104

332 448

60 710

60 710

2 473

-2 473

0

13 038

220 341

393 158

Aruandeaasta kasum
(kahjum)
Muutused reservides
31.12.2016

159 779

Täpsem informatsioon osakapitali ja omakapitali kirjete kohta on toodud lisas 10.
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
Elektrilevi OÜ 2016. aasta majandusaasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga.
Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad
Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates
arvestuspõhimõtetes.
Raamatupidamise aastaaruanne on esitatud tuhandestes eurodes.

Finantsvarad
Ettevõttel on järgmised finantsvarad: raha ja raha ekvivalendid, nõuded ostjate vastu ja muud nõuded.
Raha ja raha ekvivalendid, nõuded ostjatele ja muud nõuded kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Lühiajaliste nõuete
korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus tagasimaksed ning võimalikud allahindlused),
mistõttu lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuvas summas.
Igal bilansipäeval hinnatakse, kas esineb vara väärtuse võimalikule langusele viitavate asjaolude esinemist. Juhul, kui selliseid tunnuseid esineb,
hinnatakse finantsvarad alla finantsvarast eeldatavasti tulevikus laekuvate maksete nüüdisväärtuseni (diskonteerituna antud
finantsvara esmasel kajastamisel fikseeritud sisemise intressimääraga);
Väärtuse langusest tulenevaid allahindlusi kajastatakse kasumiaruandes kuluna.
Väärtuse langemise tühistamised: juhul, kui eelnevalt alla hinnatud korrigeeritud soetusmaksumuses kajastatavate finantsvarade
väärtus järgnevatel perioodidel taas tõuseb, tühistatakse varasem allahindlus kuni summani, mis on madalam (1) finantsvarast eeldatavasti
tulevikus laekuvate maksete nüüdisväärtusest ja (2) bilansilisest jääkväärtusest korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil juhul, kui allahindlust
ei oleks eelnevalt toimunud. Allahindluse tühistamisi kajastatakse kasumiaruandes.
Raha
Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke (v.a. arvelduskrediit),
kuni 3-kuulisi tähtajalisi deposiite ning paigutusi rahaturufondidesse ja muudesse ülilikviidsetesse fondidesse, mis
investeerivad instrumentidesse, mis individuaalselt vastavad raha ja raha ekvivalendi mõistele. Arvelduskrediiti kajastatakse bilansis lühiajaliste
laenukohustuste koosseisus.
Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustised
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 -kohustised (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
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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.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad
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
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.
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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.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir

2 000 eurot

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)
Põhivara grupi nimi

Kasulik eluiga

Ehitised

35

Muud masinad ja seadmed

32

s.h. mõõtetehnika *

15

Muu põhivara

3

*
Eesti Vabariigi võrgueeskirja (19.juulil 2010 jõustunud redaktsioon) § 39 kohaselt pidi Elektrilevi OÜ 1.jaanuariks 2017 vahetama kohtloetavad
arvestid kaugloetavateks. Kõikide kohtloetavate arvestite eluiga oli 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.

Finantskohustised
Kõik finantskohustised (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 finantskohustiste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi
finantskohustisi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Pikaajaliste finantskohustiste 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.
Finantskohustis 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.
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Eraldised ja tingimuslikud kohustised
Eraldis kajastatakse juhul, kui ettevõttel lasub enne bilansipäeva toimunud kohustavast sündmusest tulenevalt juriidiline või faktiline kohustis,
kohustise realiseerumine on tõenäoline ja selle summat on võimalik usaldusväärselt mõõta. Eraldis kajastatakse bilansis summas, mis
on juhtkonna hinnangu kohaselt bilansipäeva seisuga vajalik eraldisega seotud kohustise 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 kohustised, 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 7).
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 7).
Lepingutest tulenevate kohustiste eraldis
Ettevõte on moodustanud eraldise hankelepingust tuleneva kohustise täitmiseks.
Eraldist kajastatakse bilansis viitvõlana (vt lisa 7).
Keskkonnakaitseliste kohustiste eraldis
Keskkonnakahjustuste likvideerimise nõue on seadusest tulenev - või faktiline kohustus, mille järgi ettevõtte on kohustatud teatud
reostusi likvideerima. Eraldist kajastatakse bilansis viitvõlana (vt lisa 7).
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 kohustisena 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 9.

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);
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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. 2016. aastal amortiseeriti liitumistasusid keskmiselt 33 aasta jooksul
(2015:32 aastat). Kuni aastani 2011 kajastati liitumistasud tuludena eeldatava kliendisuhte perioodi jooksul, milleks loeti 20 aastat.
Tuludesse kandmata liitumistasud kajastatakse bilansis pikaajaliste tulevaste perioodide tuludena.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed
(tuhandetes eurodes)

31.12.2016

Jaotus järelejäänud tähtaja järgi
12 kuu jooksul

1 - 5 aasta jooksul

Lisa
nr

üle 5 aasta

Nõuded ostjate vastu

734

734

0

0

Maksude ettemaksed
ja tagasinõuded

5 742

5 742

0

0

4

4

0

0

58

58

0

0

Nõuded emaettevõtja
ja teiste
kontserniettevõtete
vastu

55 948

55 948

0

0

Kokku nõuded ja
ettemaksed

62 486

62 486

0

0

Muud nõuded
Ettemaksed

31.12.2015

Jaotus järelejäänud tähtaja järgi
12 kuu jooksul

1 - 5 aasta jooksul

üle 5 aasta

708

708

0

0

Maksude ettemaksed
ja tagasinõuded

5 625

5 625

0

0

2

2

0

0

49

49

0

0

Nõuded emaettevõtja
ja teiste
kontserniettevõtete
vastu

31 411

31 411

0

0

Kokku nõuded ja
ettemaksed

37 795

37 795

0

0

Ettemaksed

15

Lisa
nr

Nõuded ostjate vastu

Muud nõuded

3

3

15

Ettevõttel ei olnud seisuga 31.12.2016 ega 31.12.2015 ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid.
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Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(tuhandetes eurodes)

31.12.2016
Ettemaks
Ettevõtte tulumaks

31.12.2015

Maksuvõlg

Ettemaks

Maksuvõlg

0

0

0

5 592

5 737

0

5 623

0

Üksikisiku tulumaks

0

466

0

450

Erisoodustuse tulumaks

0

4

0

4

Sotsiaalmaks

5

889

2

857

Kohustuslik kogumispension

0

45

0

43

Töötuskindlustusmaksed

0

59

0

58

Aktsiisimaks

0

2 686

0

2 511

5 742

4 149

5 625

9 515

Käibemaks

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad

Vaata infot ettemaksu kohta lisast 2 ja maksuvõla kohta lisast 7.

Lisa 4 Materiaalsed põhivarad
(tuhandetes eurodes)

Kokku
Maa

Ehitised

Masinad ja
seadmed

Muud
materiaalsed
põhivarad

Lõpetamata
projektid ja
ettemaksed

31.12.2015
Soetusmaksumus

4 991

644 491

564 737

283

24 840

1 239 342

0

-161 343

-189 000

-175

0

-350 518

4 991

483 148

375 737

108

24 840

888 824

430

0

261

56

86 295

87 042

Amortisatsioonikulu

0

-19 406

-28 942

-57

-53

-48 458

Allahindlused väärtuse languse
tõttu

0

0

0

-1

0

-1

-25

-4

-112

0

0

-141

0

36 177

45 876

0

-82 053

0

5 396

680 664

567 501

337

29 029

1 282 927

0

-180 749

-174 681

-231

0

-355 661

5 396

499 915

392 820

106

29 029

927 266

Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus

Ostud ja parendused

Müügid
Ümberklassifitseerimised

31.12.2016
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus

Müüdud materiaalsed põhivarad müügihinnas
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2016

2015

76

28

0

198

Masinad ja seadmed

219

225

Kokku

295

451

Maa
Ehitised

Lisa 5 Immateriaalsed põhivarad
(tuhandetes eurodes)

Kokku
Arvutitarkvara

Muud
immateriaalsed
põhivarad

Lõpetamata
projektid ja
ettemaksed

31.12.2015
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus

Ostud ja parendused
Amortisatsioonikulu
Ümberklassifitseerimised

19 076

215

306

19 597

-11 410

-15

0

-11 425

7 666

200

306

8 172

0

1

1 485

1 486

-2 497

-3

0

-2 500

-684

0

684

31.12.2016
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus

19 760

216

1 107

21 083

-13 907

-18

0

-13 925

5 853

198

1 107

7 158
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Lisa 6 Laenukohustised
(tuhandetes eurodes)

31.12.2016

Jaotus järelejäänud tähtaja järgi
12 kuu jooksul

1 - 5 aasta
jooksul

Intressimäär

Alusvaluuta

üle 5 aasta

Lühiajalised laenud
Emaettevõtjalt

193 281

193 281

Lühiajalised laenud
kokku

193 281

193 281

Emaettevõtjalt

154 880

0

154 880

0

Pikaajalised laenud
kokku

154 880

0

154 880

0

Laenukohustised kokku

348 161

193 281

154 880

0

0,76

EUR

0,76

EUR

Pikaajalised laenud

31.12.2015

Jaotus järelejäänud tähtaja järgi
12 kuu jooksul

1 - 5 aasta
jooksul

Intressimäär

Alusvaluuta

üle 5 aasta

Lühiajalised laenud
Emaettevõtjalt

220 984

220 984

Lühiajalised laenud
kokku

220 984

220 984

Emaettevõtjalt

154 880

0

154 880

0

Pikaajalised laenud
kokku

154 880

0

154 880

0

Laenukohustised kokku

375 864

220 984

154 880

0

0,99

EUR

0,99

EUR

Pikaajalised laenud

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 0,76% 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.
Laen on tagasikutsumise õigusega 13 kuulise etteteatamise korral.
Laenulepingutest tulenevad kohustused on tagatiseta võlakohustised.
Finantstulud ja-kulud
Intressikulu kokku oli 2 851 tuhat eurot (2015:3 782 tuhat eurot), sealhulgas intressikulu emaettevõttelt saadud laenudelt 2 850 tuhat
eurot (2015:3 698 tuhat eurot) ja muud intressikulud 1 tuhat eurot (2015:84 tuhat eurot).
Muude intressikulude all on kajastatud tervisekahjustuste hüvitamise - ja keskkonnakaitse kulutuste eraldiste diskonteerimise kulud.
Intressivõlg on emaettevõtjale tasumata arvelduskrediidi võlg (lisa 7).
Muud tehingud seotud osapooltega on toodud lisas 15.
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Lisa 7 Võlad ja ettemaksed
(tuhandetes eurodes)

31.12.2016

Jaotus järelejäänud tähtaja järgi
12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele

1 - 5 aasta jooksul

Lisa nr

üle 5 aasta

43 275

43 275

0

0

Võlad töövõtjatele

2 338

2 338

0

0

Maksuvõlad

4 149

4 149

0

0

Muud võlad

5 042

5 009

23

10

235

235

0

0

4 807

4 774

23

10

175 634

2

0

175 632

24 812

24 812

0

0

341

341

0

0

255 591

79 926

23

175 642

Intressivõlad
Muud viitvõlad
Saadud ettemaksed
Võlad emaettevõtjale ja
teistele
kontserniettvõtetele
Mitmesugused võlad
Kokku võlad ja
ettemaksed

31.12.2015

Jaotus järelejäänud tähtaja järgi
12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele

1 - 5 aasta jooksul
0

0

Võlad töövõtjatele

2 365

2 365

0

0

Maksuvõlad

9 515

9 515

0

0

Muud võlad

4 326

4 291

23

12

323

323

0

0

4 003

3 968

23

12

165 735

0

0

165 735

1 402

1 402

0

0

616

616

0

0

226 479

60 709

23

165 747

Saadud ettemaksed
Võlad emaettevõtjale ja
teistele
kontserniettvõtetele
Mitmesugused võlad
Kokku võlad ja
ettemaksed

6,15

15

üle 5 aasta

42 520

Muud viitvõlad

3

Lisa nr

42 520

Intressivõlad

8

8

3

6,15

15

Intressivõlg on emaettevõtjale tasumata arvelduskrediidi võlg (lisa 15).
Muud viitvõlad
Muud viitvõlad kokku on 4807 tuhat eurot (2015:4003 tuhat eurot), sealhulgas reserveeritud sotsiaal- ja töötskindlustusmaksed 462
tuhat eurot(2015:474 tuhat eurot),tervisekahjustuste hüvitamise eraldis 37 tuhat eurot (2015:44 tuhat eurot), lepingutest tuleneva kohustise
eraldis 4302 tuhat eurot (2015: 3467 tuhat eurot), keskkonnakaitseliste kohustiste eraldise jääki aasta lõpu seisuga ei ole(2015: 12 tuhat
eurot) ja tehnorajatiste talumise tasu 6 tuhat eurot (2015:6 tuhat eurot).

Lepingutest tuleneva kohustise eraldis on moodustatud hankelepingust tuleneva kohustise täitmiseks. Tegemist on Ericssoni kaugloetavate
arvestite paigaldamise projektilepingus ette nähtud kohustisega, mille tasumine toimub hiljemalt aasta
jooksul pärast majandusaasta lõppu.

Saadud ettemaksed
Tulevaste perioodide tulud on tuludesse kandmata liitumistasud (vt lisa 1 -"Liitumistasud").
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Tulevaste perioodide tulud
Saldo seisuga 31.12.2015
Amortiseeritavad liitumis- ja muud teenustasud 225 154
Akumuleeritud kulum -59 419
Kokku 165 735
01.01.2016 - 31.12.2016 toimunud muutused
Laekunud liitumis- ja muud teenustasud 16 928
Arvestatud amortisatsiooni -7 028
Amortiseritavate liitumiste allahindlus ja mahakandmine -4
Saldo seisuga 31.12.2016
Amortiseeritavad liitumis- ja muud teenustasud 242 079
Akumuleeritud kulum -66 447
Kokku 175 632

Lisa 8 Võlad tarnijatele
(tuhandetes eurodes)

31.12.2016

31.12.2015

Lisa nr

Võlad tarnijatele

25 600

24 884

7

Võlad tarnijatele põhivara eest

17 675

17 636

Kokku võlad tarnijatele

43 275

42 520

Lisa 9 Tingimuslikud kohustised ja varad
(tuhandetes eurodes)

31.12.2016

31.12.2015

173 845

127 705

43 461

31 926

217 306

159 631

Tingimuslikud kohustised
Võimalikud dividendid
Tulumaksukohustis võimalikelt dividendidelt
Kokku tingimuslikud kohustised

Ettevõtte jaotamata kasum (arvestades seaduses ettenähtud kohustust kanda 1/20 aastaruande puhaskasumist kohustuslikku
reservkapitali) seisuga 31.12.2016 moodustas 217 306 tuhat eurot(31.detsember 2015: 159 631 tuhat eurot).
Võrgu arenduskohustus
Elektrituruseaduse kohaselt on võrguettevõtjal kohustus arendada võrku viisil, mis tagab teeninduspiirkonnas võimaluse osutada ettenähtud
tingimustekohast võrguteenust.
Võmalikud maksurevisjonist tulenevad kohustised
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 netodividendidena väljamakstavalt summalt. Seega on bilansipäeva
seisuga eksisteerinud jaotamata kasumist omanikule võimalik dividendidena välja maksta 173 845 tuhat eurot (31.detsembril 2015: 127
705 tuhat eurot) ning dividendide väljamaksmisega kaasneks dividendide tulumaks summas 43 461 tuhat eurot (31.detsembril 2015 : 31 926
tuhat eurot).
Võimalikud sõlmitud ehituslepingutest tulenevad kohustised
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Ettevõttel on põhivara ehituslepingutest tulenevaid kohustisi summas 45 002 tuhat eurot (2015: 61 157 tuhat eurot),mis tõenäoliselt järgnevatel
aastatel realiseeruvad.

Lisa 10 Osakapital
(tuhandetes eurodes)

Osakapital
Osade arv (tk)

31.12.2016

31.12.2015

159 779

159 779

1

1

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

Aruandeaastal osanikule dividende ei makstud. 2015 aastal maksti dividende 22 367 tuhat eurot, millega kaasenev tulumaksukulu (20/80) oli
5 592 tuhat eurot.
Ettevõtte jaotamata kasum (arvestades seaduses ettenähtud kohustust kanda 1/20 aastaruande puhaskasumist kohustuslikku reservkapitali)
seisuga 31.12.2016 moodustas 217 306 tuhat eurot(31.detsember 2015: 159 631 tuhat eurot).

Lisa 11 Müügitulu
(tuhandetes eurodes)

2016

2015

Eesti

259 777

248 402

Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku

259 777

248 402

259 777

248 402

246 414

237 363

Elektri- ja sidevõrkude ehitus

6 684

6 236

Elektriseadmete remont

4 889

3 507

Kaupade müük

1 240

722

Muud teenused

537

561

13

13

259 777

248 402

Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes
Müük Euroopa Liidu riikidele

Kokku müügitulu
Müügitulu tegevusalade lõikes
Võrguteenused *

Mitteeluruumide ja seadmete kasutusrent
Kokku müügitulu

* Võrguteenustest saadud tulu täiendav info on välja toodud lisas 12.
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Lisa 12 Kaubad, toore, materjal ja teenused
(tuhandetes eurodes)

2016

2015

Elektrivõrgu teenused

81 320

78 259

Elekter ja elektrivõrgu kaod *

12 517

12 523

Seadmete rent, hooldus ja remont

13 416

13 441

3 432

4 949

Transpordi- ja töövahendite rent ja kulud

878

874

Mõõtetehnika materjalid ja mõõteteenused

358

525

Hoonete rent,remont,maaga seotud kulud

936

715

3 148

1 808

116 005

113 094

Müügiteenused

Muud
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused

Elektrilevis vajamineva elektrienergia ostmine ja tarnete tagamine toimub järgmise põhimõtte alusel: Elektrilevi ostab enamuse
vajaminevast elektrienergiast määratud tarnetena elektribörsilt Nord Pool. Tegeliku vajamineva koguse erinemisel määratud tarnena ostetud
kogustest tagatakse avatud tarnena Eesti Energialt. Määratud tarne prognoosi koostamine põhineb eelmiste perioodide andmetel,
arvestades peamiselt sesoonsuse, nädalapäeva eripära ja klimaatiliste teguritega. Järgmiste päevade määratud tarne kogused edastatakse
eelneval tööpäeval kella 9:30-ks Nord Pooli tellimiskeskkonda ning avatud tarnija Eesti Energia tarnekeskkonda. Ost elektribörsilt toimub
börsihindade alusel. Kui tellitud määratud tarne erineb tegelikust kasutusest, siis üle- või puudujääv elektrienergia tagatakse avatud tarnena, kus
on arvelduse aluseks süsteemihalduri bilansienergia hinnad.
* Real "Elekter ja elektrivõrgu kaod" summas 12 517 tuhat eurot (2015: 12 523 tuhat eurot) sisaldavad ka ülejääki summas 1 811 tuhat eurot
(2015: 1 357 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 11 real „Võrguteenused“.

Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud
(tuhandetes eurodes)

2016

2015

1 743

1 745

Mitmesugused bürookulud

194

280

Lähetuskulud

102

100

Koolituskulud

157

133

Infotehnoloogia

5 118

4 772

Telekommunikatsioon

1 021

1 012

Avalikud suhted, meedia, info ja konsultatsioonid

1 227

729

Tööohutus ja -tervishoid

198

196

Turva- ja kindlustusteenus

244

321

10 004

9 288

Üür ja rent

Kokku mitmesugused tegevuskulud

29

Elektrilevi OÜ

2016. a. majandusaasta aruanne

Lisa 14 Tööjõukulud
(tuhandetes eurodes)

Palgakulu

2016

2015

14 617

14 128

4 920

4 765

19 537

18 893

812

811

Sotsiaalmaksud
Kokku tööjõukulud
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale

Lisa 15 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
31.12.2016
Nõuded
Emaettevõtja
Teised samasse
konsolideerimisgruppi kuuluvad
ettevõtjad

31.12.2015

Kohustised

Nõuded

Kohustised

55 914

24 811

31 411

1 402

34

1

0

0

Ostud ja müügid
2016
Ostud
Emaettevõtja
Teised samasse
konsolideerimisgruppi kuuluvad
ettevõtjad

2015
Müügid

Ostud

Müügid

10 779

2 678

12 017

2 026

14

3 771

62

3 815

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja
muud olulised soodustused

Arvestatud tasu

2016

2015

251

253

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.
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Ostud- Elektrilevi OÜ ostud emaettevõtjalt/konsolideerimisgrupi ettevõtetelt, müügid emaettevõttele/konsolideerimisgrupi ettevõtetele.
Osteti ja müüdi ainult teenuseid.
Elektrilevi OÜ kohustised seotud osapooltele seisuga 31.12.2016 ja 31.12.2015, mis on näidatud ülatoodud tabelis, ei sisalda
emaettevõttelt saadud pikaajalist laenu ja arvelduskrediiti. Informatsioon pikaajalise laenu ja arvelduskrediidi kohta on toodud lisades 6,7 ning
intressivõla kohta lisas 7.
Lühiajalised nõuded ja võlad on tasumata arved, mille maksetähtaeg ei olnud aruandeperioodi lõpuks veel saabunud.
Allahindlusi seotud osapoolte nõuete osas aruandeaastal nii nagu ka 2015 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 2015. 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 16 Ettevõtte majandustegevuse jätkuvus
Seisuga 31. detsember 2016 ületasid ettevõtte lühiajalised kohustised käibevara 210 721 tuhande euro võrra (31.12.2015:243 898 tuhande
euro võrra). Ettevõtte raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes ettevõtte tegevuse jätkumisest. Juhatuse hinnangul ei tekita
negatiivne käibekapital ettevõttele majandusraskusi 2017. 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.
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