Konkurentsiamet

Aruannete esitamise kord väikestele
elektrivõrguettevõtjatele (aastane
konsolideeritud müügimaht alla 100 GWh)

Tallinn
2012

SISUKORD

1

Sissejuhatus ............................................................................................................ 3

2

Mõisted ................................................................................................................... 3

3

Aruannete esitamise kord ....................................................................................... 3

Lisa 1. Hinnakalkulatsiooni tabelites toodud veergude selgitus
elektrivõrguettevõtjatele aastase konsolideeritud müügimahuga alla 100 GWh ........... 5

2

1 Sissejuhatus
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 ka aruandetabelid. Käesolev juhend on mõeldud väikestele
elektrivõrguettevõtjatele, mille aastane konsolideeritud müügimaht on alla 100 GWh
ning on selgitavaks juhendiks aruandetabelite (küsimustik) täitmiseks ning
esitamiseks.
Vastavalt ElTS § 73 lõikele 1 kooskõlastab KA võrguteenuste hinnad.
Väikestele elektrivõrguettevõtjatele on võrgutasude arvutamiseks
aruandetabelid (küsimustik), mis koosneb alljärgnevatest tabelitest:
Hinnakalkulatsioon;
Ost;
Müük;
Investeeringud;
Materiaalne põhivara;
Taotlus võrguteenuse hinna kooskõlastamiseks.

koostatud

2 Mõisted
KA poolt otseselt (ex-ante) reguleeritavad teenused – nimetatud regulaatori poolt
kooskõlastatavad võrguühenduse kasutamise tasu, edastamise tasu ning tasud
võrguteenustega otseselt seotud lisateenuste eest (nt reaktiivenergia müük,
hinnapakettide muutmine, plommimised, jne.).
KA poolt kaudselt (ex-post) reguleeritavad ettevõtte põhitegevusega seotud
teenused – nimetatud regulaatori poolt kontrollitavad liitumistasud, tasud tarbimisvõi tootmistingimuste muutmise eest, üldteenus, bilansienergia, ning muud kaubad
või teenused.
Mittepõhitegevus – tegevusalad, mis ei ole otseselt seotud elektrienergia tootmise,
ülekande, jaotuse või müügiga.
Regulatsiooniperiood – periood, mille jooksul ettevõte rakendab regulaatori poolt
kooskõlastatud võrgutasusid.
3 Aruannete esitamise kord
Reguleeritav ettevõte esitab KA-le regulatsiooniperioodiks võrgutasude
kooskõlastamiseks täidetud aruandetabelid (küsimustikud) lõppenud ja sellele
eelnenud majandusaasta, jooksva majandusaasta ning tariifiaasta kohta.
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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.
Käesoleva korra lisas 1 toodud tabel on selgitavaks juhendiks aruandetabelites
(küsimustik) kajastatud erinevate tegevusvaldkondade eristamise kohta veergude
kaupa.
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;
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.
Aruandetabelid (küsimustik)
elektroonselt või posti teel.

esitatakse

KA-le

kas

digitaalselt

allkirjastatult

Ülalmainitud aruandetabelid (küsimustik) ning metoodikad on avalikustatud
veebileheküljel www.konkurentsiamet.ee.

KA
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Lisa 1. Hinnakalkulatsiooni tabelites toodud veergude selgitus elektrivõrguettevõtjatele aastase konsolideeritud müügimahuga alla 100 GWh
Veerg 1
Veerg 2

Vastavalt raamatupidamise aruandele
Elektrienergia müük üldteenuse korras

Summa veergudest 2 kuni 5
Elektrienergia müük üldteenuse korras ElTS §761

Veerg 3

Võrguteenuste müük ElTS §71 (1) 3) ja 4) 5) (exante)

Võrguteenuse tariifid ElTS §71 lõike 1 punktid 3, 4 ja 5, kooskõlastatakse KA
poolt

Veerg 4

Tarbijate liitumistasud ElTS §71 (1) 1) (ex-post)

Tarbijate liitumised ElTS §71 (1) p 1

Veerg 5

Mittepõhitegevus

Muu tegevus, mis ei ole seotud võrguteenuse osutamisega ja elektrienergia
müügi üldteenusega
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