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1 Sissejuhatus
1.1 Reguleeritavate ettevõtete aruandluse kohustus on sätestatud elektrituruseaduse
(edaspidi ElTS) § 96 lõikes 1, mille alusel turuosaline esitab Konkurentsiametile
(edaspidi KA) andmeid, mida KA vajab oma ülesannete täitmiseks. ElTS-st
lähtudes on koostatud aruandetabelid (küsimustik).
1.2 Reguleeritavad ettevõtted on jagatud alljärgnevalt:
1.2.1
“Suured
elektrivõrguettevõtjad”
(ettevõtted,
konsolideeritud müügimaht on üle 100 GWh);
1.2.2
“Väikesed elektrivõrguettevõtjad” (ettevõtted,
konsolideeritud müügimaht on alla 100 GWh)

mille

aastane

mille

aastane

1.3 Käesolev kord reguleerib “suurte elektrivõrguettevõtjate” aruandlust.
1.4 Vastavad aruandetabelid (küsimustikud) on avalikustatud KA veebileheküljel:
www.konkurentsiamet.ee.

2 Mõisted
2.1 KA poolt otseselt (ex-ante) reguleeritavad teenused – nimetatud regulaatori
poolt kooskõlastatavad hinnad/tasud.
2.2 KA poolt kaudselt (ex-post) reguleeritavad ettevõtte põhitegevusega seotud
teenused – nimetatud regulaatori poolt kontrollitavad hinnad/tasud.
2.3 Reguleeritav-/põhitegevus – ettevõtte majandustegevus, mille suhtes KA
rakendab kas ex-ante või ex-post regulatsiooni.
2.4 Mittereguleeritav tegevus – tegevusalad, mis on otseselt seotud elektrienergia
tootmise, ülekande, jaotuse või müügiga ning mille üle KA ei rakenda ex-ante ega
ex-post regulatsiooni, vaid kontrollib, et ei toimuks ristsubsideerimist
reguleeritava tegevuse suhtes.
2.5 Mittepõhitegevus – tegevusalad, mis ei ole otseselt seotud elektrienergia
tootmise, ülekande, jaotuse või müügiga.
2.6 Regulatsiooniperiood – periood, mille jooksul ettevõte rakendab regulaatori
poolt kooskõlastatud võrgutasusid.

3 Küsimustik suurtele elektrivõrguettevõtjatele
3.1 Suurtele elektrivõrguettevõtjatele võrgutasude arvutamiseks
aruandetabelid (küsimustik) koosneb alljärgnevatest tabelitest:

koostatud
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3.1.1

Üldiseloomustus

Koosneb :
A – elektrivõrkude üldandmed;
B – elektrienergia ja võrguteenuse ost;
C – kaupade ja teenuste müük;
D – ettevõtte üldandmed.
3.1.2

Kasumiaruanne

Täidetakse iga äriüksuse ja tütarettevõtte kohta eraldi. Veergudes kontserni
sise- ja väliskäive eristatakse kontserni ettevõtete vaheline sise- ja väliskäive.
Soovi korral on struktuuriüksustele antud võimalus kajastada kasumiaruande
tabelis ettevõttesisest käivet vastavat nimetust kandvas veerus (nr 1.3).
Vajaduse korral võib tulu/kulu artikleid põhjalikumalt selgitada või täpsemalt
liigitada ning lisada täiendavaid ridu. Lisaridade sissetoomist
kommenteeritakse seletuskirjas. Kompaktsuse mõttes võib vastavate tulu/kulu
artiklite puudumise korral tabelis toodud ridu ja veerge kinni katta (hide´ida),
mitte kustutada (delete’ida). Palume kindlasti, “muude tulude/kulude”
olemasolul, esitada ka nende loetelu ning vastavad selgitused!
Kõikides teistes alljärgnevates tabelites toodud andmed peavad vastama
kasumiaruande tabelis toodud andmetele!
3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.1.6
3.1.7
lõikes
3.1.8

Ost
Müük
Bilansienergia
Reaktiivenergia
Materiaalne põhivara – kajastada materiaalne põhivara tegevusalade
Investeeringud

3.2 Kasumiaruande täitmist seletav tabel on ära toodud käesoleva korra lisas 1.
3.3 Vastavalt KA poolt välja töötatud metoodikale (Elektrienergia võrgutasude
arvutamise ühtne metoodika) KA ei aktsepteeri hindade kooskõlastamisel ja
kontrollimisel alljärgnevaid kuluartikleid:
tarbijate poolt makstud liitumistasude arvelt soetatud põhivara amortisatsiooni
(kapitalikulu);
tagastamatu abi (näiteks Euroopa Liidu välisabi programmid) raames soetatud
põhivara kulumit (kapitalikulu);
ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu;
ettevõtlusega mitte seotud kulud (sponsorlus, kingitusi, annetusi jne);
mittepõhitegevusega seotud kulusid;
varade väärtuste muutust (varude jääkide muutus, käibevara allahindlus,
põhivara väärtuse langus, kahjum materiaalse ja immateriaalse põhivara
müügist ja likvideerimisest, jm.);
kehtiva seadusandluse järgi määratud trahve ja viiviseid;
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majandusanalüüsi protsessi käigus ilmnenud muid mittepõhjendatuid kulusid.
Ülalmainitud kuluartikleid ei ole lubatud lülitada kooskõlastatavatesse
hindadesse!
Omatarve, mis on seotud ettevõttesisese elektrienergia tarbega (näiteks
kontorihoone küte, valgustus jne), tuleb arvata elektrienergia ja võrguteenuse
müügi hulka.
4 Aruannete esitamise kord
1) KA võib vajadusel punktides 3 toodud tabelite loetelu täiendada.
2) Reguleeritav ettevõte esitab täidetud tabelid KA-le kui soovitakse kooskõlastada
võrgutasud regulatsiooniperioodiks. Tabelid, seletuskiri ja muud lisamaterjalid
esitatakse digitaalselt allkirjastatuna elektroonselt (andmikud MS Excel
formaadis).
3) Punktis 3 nimetatud küsimustik esitatakse jooksva majandusaasta ning sellele
järgneva 3-aastase regulatsiooniperioodi kohta. Samuti esitatakse tegelikud
andmed perioodi kohta, alates millest kooskõlastati hetkel kehtivad
võrgutasud.
Näiteks
ettevõte
soovib
kooskõlastada
võrgutasud
3-aastaseks
regulatsiooniperioodiks mis, algab 01.01.2013 ja lõpeb 31.12.2015. Hetkel
kehtivad võrgutasud kehtivad alates 2010 aastast. Sellisel juhul esitab ettevõte
küsimustiku perioodi 2010 kuni 2015 kohta.
Kui reguleeritav ettevõte soovib võrgutasude kooskõlastamist määratlemata
regulatsiooniperioodiks, esitatakse KA-le täidetud aruandevormid (küsimustikud)
lõppenud ja sellele eelnenud majandusaasta, jooksva majandusaasta ning
tariifiaasta kohta.
Näiteks ettevõte soovib kooskõlastada võrgutasud
regulatsiooniperioodiks
(tariifiaastaks), mis algab 01.01.2013. Hetkel kehtivad võrgutasud kehtivad alates
2010 aastast. Sellisel juhul täidab ja esitab ettevõte küsimustiku perioodi 2010
kuni 2013 kohta.
4) Punktis 3.1.8 nimetatud investeeringute tabeli juurde tuleb reguleeritaval ettevõttel
esitada seletuskiri, mis peab sisaldama:
investeeringute teostamise vajalikkuse põhjendust objektide kaupa koos
tasuvusanalüüsiga ning mõjuga võrgutasude hindade kujunemisele;
ettevõtte investeeringute kava 10 aasta perspektiivis.
5) Lisaks punktides 3 nimetatud küsimustikule tuleb reguleeritaval ettevõttel esitada:
ettevõtte struktuur.
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Lisa 1. Kasumiaruande tabelis toodud veergude selgitus elektrivõrguettevõtjatele aastase konsolideeritud müügimahuga üle 100 GWh

Veerg 1

Elektrienergia müük üldteenuse raames ElTS § 761

Elektrienergia müük üldteenuse raames ElTS §761, kontrollitakse KA
poolt (ex-post)

Veerg 2

KA poolt kooskõlastatavate võrgutasude müük ElTS §71
(1) 3) ja 4) 5) (ex-ante)

Ülekandeteenuse tariifid, jaotusteenuse tariifid ning võrguteenusega
otseselt seotud lisateenuste tariifid ElTS §71 lg 1 punktid 3, 4 ja 5,
kooskõlastatakse KA poolt

Veerg 3

Tarbijate poolt tasutud liitumistasud ElTS §71 (1) 1) (expost)

Tarbijate liitumised ElTS §71 (1) p1

Veerg 4

Mitte-kooskõlastatavate teenuste müük (ex-post)

Transiit tasu tarbimis- või tootmistingimuste muutmise eest (tellitud
võimsuse ületamise trahvid) ElTS §71 lg 1 p 2

Veerg 5

Bilansienergia (ex-post)

Veerg 6

Mittepõhitegevus

Bilansienergia ElTS §53 lg1
Muu tegevus, mis ei ole seotud veergudes 1 kuni 5 nimetatud
tegevustega
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