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Info AKtSIonäRIdElE
KoRRALinE üLdKoosoLEK
Harju Elektri aktsionäride korraline üldkoosolek toimub 29. aprillil 2011 kell 10.00 Keila Kultuurikeskuse saalis aadressil 
Keskväljak 12, Keila.

dividEndid
Harju Elektri juhatus teeb aktsionäride üldkoosolekule ettepaneku maksta ettevõtte 2010. aasta majandustegevuse eest 
aktsionäridele dividende 0,94 krooni aktsia kohta. Aktsionäride nimekiri, kellel on õigus dividendidele, fikseeritakse sei-
suga 13. mai 2011 kell 23.59. dividendid makstakse aktsionäridele välja 24. mail 2011 ülekandega aktsionäri pangaarvele.

MAJAndUsTULEMUsTE AvALdAMinE 2011. AAsTAL
Harju Elekter avalikustab firma kvartaalsed majandustulemused järgmiselt:
2011. a 1. kvartali vahearuanne 18. nädalal
2011. a 2. kvartali vahearuanne 31. nädalal 
2011. a 3. kvartali vahearuanne 44. nädalal

Majandustulemused avaldatakse eesti ja inglise keeles ning kõik teated on pärast nende avaldamist börsisüsteemis 
nähtavad ka Harju Elektri koduleheküljel aadressil http://www.harjuelekter.ee. Harju Elektri börsiteateid elektronposti teel 
saab tellida ettevõtte kodulehekülje osast „Investorile“. 

Kontaktisik investoritele
Moonika Vetevool
Kommunikatsioonijuht
tel 671 2761
moonika.vetevool@he.ee

AS Harju Elekter, Paldiski mnt 31, 76606 Keila, Eesti
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Soome tütarettevõte Satmatic oy tunnistati Suomen Asiakastiedon kliendiregistri poolt sertifikaadi „Suomen  
Vahvimmat 2007-2011“ vääriliseks. Konkursi peamiseks hindamiskriteeriumiks on ettevõtte krediidikõlbulikkus.  
Suomen Vahvimmat aunimetus omistatakse ettevõttele, kes on viiel järjestikusel aastal täitnud Alfa-reitingu kõrgei-
mad (AAA või AA+) nõuded. Selliste ettevõtete arv ulatub vaid umbes 10%ni kõigist Soomes registreeritud ettevõtetest.

leedu Keskkonnaministeerium, leedu Innovatsioonikeskus ja leedu tööstusliit tunnistasid tütarettevõtte UAB Rifas 
arendusmeeskonna poolt välja töötatud 1,5 MW vedelikjahutusega ajamisüsteemi lahenduse konkursil „Innovatsiooni-
auhind 2010“ parimaks. tootele tõi võidu innovatiivne ruumisäästlik, erinevatele segmentidele ja rakendustele (merel, 
taastuvenergias, kaevandustes jm) sobiv lahendus, mis võrreldes tavalahendusega sobib paigaldamiseks ka raskesti 
ligipääsetavatesse kohtadesse.

8.-12.11.2010 toimus Rootsis, Jönköpingis, 27. allhankemess Elmia Subcontractor. EASi toetusel ja kaasabil esitlesid 
Eesti ettevõtete ühisstendil oma toodangut ASi Harju Elekter tütarettevõtted Harju Elekter Elektrotehnika ja Eltek,  
kes täna jätkavad tööd selle nimel, et sõlmitud kontaktid vastloodud Rootsi tütarettevõtte Harju Elekter AB abil toimi-
vateks kliendisuheteks välja arendada.

Alates 1. oktoobrist on kontserni Eesti ettevõtetes kasutusel ühine tootmisjuhtimise ja majandusarvestuse tarkvara-
programm AX2009. Viimasena võttis programmi kasutusele tütarettevõte AS Eltek. Axapta majandustarkvara kasu-
tuselevõtt kontserni Eesti ettevõtetes lihtsustab õigete kulu- ja ajaefektiivsete lahenduste leidmist, teeb ladusamaks 
organisatsioonis ringleva info juhtimise ja ajastamise ning efektiivsemaks kliendiinfo analüüsimise ja kaasamise. 
lõppeesmärgiks on ühtse tarkvara rakendamine ka väljaspool Eestit tegutsevates kontserni ettevõtetes.

leedu tütarettevõte UAB Rifas on aruandeaastal suutnud edukalt kaasata Euroopa liidu toetusfondide rahasid 
personali koolitusprojekti ettevõtte ekspordi kasvatamiseks (El toetus 80%), aga ka uute tootmistehnoloogiate ja töö 
efektiivsuse tõstmiseks ettevõttes (El toetus 40%). Projektid viiakse ellu 2011. a I kvartalis.

Konkursil Baltic Market Award 2010 kuulutati AS Harju Elekter nominendiks kolmes kategoorias: Parimate investor-
suhetega ettevõte nASdAQ oMX tallinna börsil, Kõige edukam investorsuhete kvaliteedi tõstja Balti riikides ja Parim 
investorsuhetele panustav kodulehekülg Balti riikides. Konkursil osales üle 50 Balti riikide börsiettevõtte. Iga ettevõtet 
hinnati enam kui 120 kriteeriumi alusel, sh aasta- ja perioodilised aruanded, börsiteated, veebilehtede kvaliteet ja 
analüütikute arvamused. Harju Elekter osales oktoobris ka nASdAQ oMX tallinna börsi poolt korraldataval traditsioo-
nilisel investeerimismessil Rahakompass 2010, et kaasa aidata inimeste investeerimisalase teadlikkuse tõstmisele  
ja selle propageerimisele. Messi külastas üle 2 000 investeerimishuvilise. 

Soome tütarettevõte Satmatic oy arendas edasi päikeseenergial baseeruvaid elektrotehnilisi seadmeid, olles tihedalt 
seotud uusi energiaallikaid kasutavates projektides. oktoobris 2010 valmis 30 kW päikeseenergiajaam, mis koosneb 

AAStA 2010



MÜÜGITULUD TOOTEGRUPPIDE KAUPA MÜÜGITULUD TURGUDE KAUPA

Eesti 34,3% 

Soome 40,3% 
Leedu 10,4% 

Muud 7,7% 

Muud EL maad 7,3% 

Elektriseadmed 78,8% 

Elektrikaupade
vahendusmüük 8,1%

Lehtmetalltooted ja teenused 2,9%

Telekom. tooted ja teenused 2,6% 
Teenuste vahendusmüük 1,6% 

Renditulu 5,0%

Muud teenused 1,0%

2010 2010
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* juhatuse ettepanek 
Üksikasjalikum finantskokkuvõte asub leheküljel 84.

130 päikesepaneelist ning paikneb ettevõtte Ulvila tehase katusel. Süsteem toodab hinnanguliselt 25 000 kWh elektri-
energiat aastas. Saadavat elektrit kasutatakse tehase valgustuse, jahutamise ja tipptunni kulude alandamiseks. 
Päikesejaama investeerimiskulud olid umbes 100 000 eurot, kuid projekti kaasati ka töö- ja Majandusministeeriumi 
toetusrahasid.

Satmatic oy arendas välja kaugjuhtimissüsteemiga varustatud autoparklate soojenduskilbi mudeli. Kaugjuhtimis-
süsteem võimaldab soojenduskilbi eeljuhtimist interneti või SMSi abil ka pikema vahemaa tagant. 

Kontserni AS Harju Elekter arengustrateegiast lähtuvalt asutati juunis Rootsi Kuningriigis tütarfirma Harju Elekter AB 
(osalus 90%).  Esindus- ja müügiorganisatsiooni Harju Elekter AB avamisega Stockholmis  suurendatakse kontserni 
kohalolekut ja müüki Rootsi turul, pakkudes meie klientidele laia valikut kontserni ettevõtete toodangust, eelkõige 
elektrotehnilistest toodetest.

ASi Harju Elekter nõukogu kinnitas juunis ettevõtte auditikomitee põhimääruse ja nimetas komitee liikmeteks Madis 
talgre ja Andres toome. 

ASi Harju Elekter sidusettevõte, Baltimaade juhtiv kaablitootja AS draka Keila Cables avas juuni alguses tehase 
laienduse. ASi draka Keila Cables tootmishoonesse investeeris ja ehitustöid juhtis AS Harju Elekter, mille tulemusena 
suurenesid sidusettevõttele renditavad tootmispinnad 3 700 m2 võrra 12 300 m2ni ja välisladu 18 700 m2ni.

tütarettevõte Satmatic oy osales 3.-5. veebruarini messil Sähkö, tele, Valo ja AV 2010, kus esitleti ettevõtte laia toote-
valikut, sh uudistooteid, parklate auto soojenduskilpe, jaotuskilpe ja Sivacon-kilbisüsteeme. Aprillis esitas rahvus-
vahelisel ehitusmessil Eesti Ehitab 2010 oma tootesortimenti ASi Harju Elekter kaubandusgrupp. 

Aktsionäride korraline üldkoosolek kinnitas Harju Elektri majandusaasta aruande ja kasumijaotuse, sealhulgas 2009. 
aasta eest 80-sendised dividendid aktsia kohta, kokku summas 13,44 miljonit krooni.

TÄHTsAMAd nÄiTAJAd 2010 2009 2008

(miljon EEK)
Müügitulu 639,7 632,7  871,6
ärikasum 23,8 28,3 50,1
Perioodi puhaskasum 34,0 19,2 38,6
omakapital aktsia kohta (EEK) 34,77 26,12 23,64
Puhaskasum aktsia kohta (EEK) 2,02 1,14 2,29
dividende aktsia kohta (EEK) 0,94* 0,80 1,00
Käibe ärirentaablus 3,7% 4,5% 5,7%
Käibe puhasrentaablus 5,6% 3,4% 4,4%
Varade puhasrentaablus (RoA) 3,2% 3,2% 5,8%
omakapitali puhasrentaablus (RoE) 4,4% 4,4% 8,3%
omakapitali kordaja 79,8% 77,7% 66,0%
töötajate arv perioodi lõpus 440 464 515
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KASVU tAgAB 
JõUlInE MÜÜK 
VälIStURgUdEl

2010. aasta teisel poolaastal algas majanduse elavnemine ja järk-järguline taastumine. 
Kontserni müügitulud ületasid kokkuvõttes 2009. aasta taseme, mida tuleb majandus-
keskkonda arvestades igati heaks saavutuseks lugeda. loodan, et meie ühiste jõu-
pingutuste tulemusena on languse aeg kontserni ettevõtete jaoks lõplikult möödas.  
Suure panuse siia andsid kontserni töötajad, kes nõustusid vähendatud tööaja ja palgaga 
töötama, et ettevõttel raske ja keeruline aeg üle elada. 

Möödunud aasta olulisemaks sündmuseks loen Rootsi tütarfirma Harju Elekter AB asutamist. olen kindel, et kont-
serni edasine kasv ja edu baseeruvad just ekspordi eelisarendamises Balti mere äärsetesse riikidesse ja mujale 
Euroopa liitu. Selleks on meil vaja senisest veelgi täpsemalt tarnetähtaegadest kinni pidada ning toota ja pakkuda 
jätkuvalt vaid kõrge kvaliteedi ja konkurentsivõimeliste hindadega tooteid ja lahendusi. Samas ei tohi alahinnata ka 
koduturgu ja selle olulisust.

Harju Elektris on läbi aegade peetud oluliseks innovatiivsust nii toodete kui ka tootmisprotsesside ja –tehnoloogia 
välja töötamisel ja juurutamisel. Pidevalt on jälgitud valdkonna arenguid ja kasutusele võetud parimaid praktikaid 
maailmast. firma insenerid on valdavalt elektriehituse ja automaatikaalase kõrgharidusega ning aastate jooksul  
on meeskond aina tugevamaks muutunud. 

Soodsaid ehitushindasid ära kasutades on viimaste aastate jooksul laiendatud kontserni kõigi ettevõtete tootmis-
pindasid ning tehtud investeeringuid tehnoloogiasse, millega oleme taganud valmisoleku müügitulude kiireks kasvuks.

Head majandustulemused ja arukas tegutsemine äri edendamisel on kindlasti ka aktsia hinna kõrgel püsimise ning 
selle jätkuva tõusu eeldusteks. Ettevõtte aktsia hind kosus aastaga enam kui 45% noteerituna 2010. aasta ühel eduka-
mal börsil nASdAQ oMX tallinn. Aktsia hinna eeldatav tõus ja soodsad muutused Eesti maksuseaduses annavad ka 
tulevikus võimaluse töötajate motiveerimiseks aktsiaoptsioonidega. Investoritele annab kindlust ettevõtte tubli esine-
mine Balti börside konkursil Baltic Market Award 2010, kus Harju Elekter kuulutati kolmes kategoorias nominendiks. 

2011. aasta 1.jaanuarist on Eestis kasutusel Euroopa ühisraha euro. tahan siinkohal veel viimast korda välja tuua tõsi-
asja, et Eesti krooni 18-aastase ajaloo vältel on Harju Elekter oma tooteid ja teenuseid ikka rohkem eksportinud kui 
importinud, hoides seeläbi valuutabilansi positiivse. nähes ka kontserni edasist arengut müügi suurendamises Eestist 
väljaspool, tagame positiivse trendi jätkumise ka tulevikus.

Harju Elekter kuulub Eesti suurettevõtete hulka, kelle jätkuv areng ja stabiilsus kindlustavad kõrge tööhõive, mis  
on riigile väga olulised. Ühtlasi tunneme vastutust ettevõtte jätkusuutlikul arendamisel riigi majanduse tugevuse 
kindlustamises.

Endel Palla 
nõukogu esimees
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fooKUS  
oMAtoodEtElE 
JA KooStöölE!

Käibelanguse peatamine ja kasumliku tegevuse jätkamine on nõudnud 2010. aastal kont-
serni töötajatelt suuremat pingutust kui eales varem. Pisemategi positiivsete märkide  
hoomamine ja väikestest tulemustest suuremateni jõudmine oli nagu mosaiigi ladumine. 
Kuigi määrava osa kontserni müügituludest teenisime põhitegevusest, toetasid muud tege-
vused – kinnisvarahaldus ja finantsinvesteeringud - meid enamgi veel kui majanduskasvu 
ajal. Kontserni 2010. aasta müügitulud kasvasid 639,7 miljoni kroonini, olles veidi suuremad 
kui aasta varem. 

Kontserni majandustulemuste kujunemisele andis põhilise panuse aktiivne müügi- ja turundustegevus Eestist 
väljaspool asuvatel turgudel, mida toetas tõhus inseneritöö ja tootearendus. Varasemast oluliselt enam võeti fooku-
sesse sobivate toodete ja lahenduste välja töötamine Skandinaavia, eriti Rootsi turu tarbeks. tugeva huvi ja kontserni 
võimaluste avardamiseks Rootsis asutasime seal esindus- ja müügiettevõtte Harju Elekter AB. Silmapaistev on olnud 
Soome tütarfirma tegevus eksportprojektide realiseerimisel ja transpordivahendite elektrikütte- ning päikeseenergia-
lahenduste välja töötamisel ja rakendamisel. Kontserni Eesti ettevõtetes jõudis lõpule uue majandustarkvara juuruta-
mine, kuid arendamine jätkub. 

Kontserni tegevust ja tulemusi mõjutavad eelkõige meie kliendid ja partnerid. Möödunud aastal sai veelgi selgemaks 
koostöö olulisus nii meie klientidega, aga ka kontserni ettevõtete vahel. tõdesime taas, et kirevat ärimosaiiki suudab 
koos hoida ja edasi viia vaid lojaalne ja arenemisvõimeline meeskond. Pingelise töö ja tubli panuse eest kiidan ja tun-
nustan kontserni töötajad nii Eestis, Soomes, leedus kui ka Rootsis. 

Kogemuste ja arukate otsuste tulemusena baseerub kontserni äritegevus mitmele sünergilisele tugijalale. tänu 
finantsinvesteeringutelt teenitud tuludele tõusis kontserni 2010. aasta puhaskasum ligi kaks korda jõudes 36 miljoni 
kroonini. Samas tuli anda pisut järele ärirentaabluses, mis langes 4,5%lt 3,7%le, kuid ärikasumit teenisime aasta kõi-
gis neljas kvartalis. Kasum aktsia kohta kasvas 2,02 kroonini. Kontserni rahavood äri- ja investeerimistegevusest olid 
positiivsed, soodsat konjunktuuri ära kasutades investeerisime põhi- ja kinnisvarasse 43,2 miljonit krooni.

Kontserni majandustulemused on andnud positiivse impulsi ka Harju Elektri aktsia hinnale, mis kerkis aasta jooksul 
45,9%, jõudes aasta lõpuks 47,25 kroonini. 

oleme kontserni tulevikuväljavaadetes optimistlikud. Kontserni arengut ja võimalusi näeme eelkõige nii omatoodete 
eelisarendamises kui ka litsentsitoodete sortimendi laiendamises, eesmärgistatud aktiivses müügitegevuses välis-  
ja eksportturgudel, tootmisfirmade tegevuse efektiivsemaks muutumises, uute energiasäästlikkusele suunatud 
toote segmentide arendamises ning organisatsiooni tugevdamises. oleme veendunud, et kontserni ajaga küpsenud 
väärtused toetavad äriplaane ja motiveerivad meid ka lähiaastatel.

tänan meie kliente, partnereid, aktsionäre ja kogu Harju Elektri meeskonda lojaalsuse ja panuse eest kontserni arengusse.

Andres Allikmäe 
Juhatuse esimees
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o R g A n I S A t S I o o n

MISSIoon
olla juhtiv elektriseadmete- ja materjalide tootja 
Balti mere regioonis, lahendades kliendi vajadused asjatundlikult, 
tähtaegselt ja kvaliteetselt ning pakkudes koostööprojektides 
lisaväärtust ja kindlust.

EESMäRK
olla pikaajaliselt edukas, kasvatades fi rma kapitali 
ja tootes tulu koostööpartneritele ja omanikele ning pakkudes 
motiveerivat tööd, palka ja arenguvõimalusi oma töötajatele.

Harju Elekter toodab elektriseadmeid 
1968. aastast. Kontserni põhitegevus on elektrienergia 
jaotusseadmete, sh alajaamad, kaablijaotus- ja liitumis-
kilbid ning automaatika- ja juhtimiskeskuste disain, 
tootmine ja turustamine energia- ja tööstussektori ning 
infrastruktuuri tarbeks. Kontserni toodangust 65,7% 
turustatakse väljaspool Eestit.

TÜTARETTEVÕTTED SIDUSETTEVÕTTED STRATEEGILISED 
INVESTEERINGUD

SIA Energokomplekss
Kesk- ja madalpingeseadmete 
müügiorganisatsioon Riias

AS HARJU ELEKTER

AS Harju Elekter
Elektrotehnika
Keilas asuv elektriseadmete 
tootja energiajaotus-, tööstus- 
ja ehitussektori tarbeks

100% 14%

51%

AS Draka Keila Cables
Jõu- ja installatsioonikaablite 
tootja Keilas

UAB Rifas
Juhtimis- ja jaotuskeskuseid ning
tööstusautomaatikaseadmeid tootev 
ettevõte Panevežyses

90%

Harju Elekter AB
Kesk- ja madalpingeseadmete 
esindus- ja müügiorganisatsioon 
Stockholmis

PKC Group Oyj
Juhtmeköidiste ja ühenduskaablite
valmistaja

100%

100%

AS Eltek
Telekom- ja fiiberoptiliste 
toodete valmistaja Keilas

Satmatic OY
Tööstusautomaatikaseadmete 
tootja Ulvilas ja Keraval 

10

S

A

1

1

A

8%

14%

90

H

5

7%

S

1

A

34%

PK

7%

Automatikos Iranga 51%
projekteerimisettevõte
Panevežyses



9Sisukord

HARJU ELEKTER   I   Aastaaruanne 20101 EUR = 15,6466 EEK

EESMäRK
olla pikaajaliselt edukas, kasvatades firma kapitali  
ja tootes tulu koostööpartneritele ja omanikele ning pakkudes  
motiveerivat tööd, palka ja arenguvõimalusi oma töötajatele.

MAAiLMAMAJAndUs
Maailmamajandus tervikuna lõpetas 2010. aasta oodatust paremas seisus. Suvised ohumärgid majanduskasvu  
aeglustumisest ei realiseerunud ning asendusid edusammudega. See õnnestus saavutada ühelt poolt tänu USA  
ja euroala pragmaatilisele kasvule orienteeritud majanduspoliitikale ning teisalt tänu Aasia riikide kõrgele nõudlusele, 
mis oma kiire kasvuga pakkusid võimalusi ka arenenud riikidele. Alahinnata ei tasu aga ka kevadiste kriisikollete  
(nt Kreeka kriis) kontrolli alla saamist ja stabiliseerumist. Koos maa ilmamajanduse seisu paranemisega on toimunud 
ka toormehindade tõus.

sooME JA sKAndinAAviA
2010. aastal kasvasid ja tugevnesid Põhjamaade majandused, neist kõige positiivsemalt paistis silma Rootsi. Majandus-
kasvu aluseks oli riikide tasakaalus ja korras rahandussüsteem, aga ka riikide rahvusvaluuta paindlikkus, mis suuren-
das nende konkurentsivõimet. Soome ekspordisektor lõikas kasu oma peamiste kaubanduspartnerite (Saksamaa, 
Rootsi jt) heast majandus olukorrast ja ülemaailmse nõudluse suurenemisest. Sisemaist eratarbimise kasvu suuren-
dasid kodumajapidamiste hea finantsseisund, kõrge kindlustunne, vähenev kokkuhoid ja tööhõive kasv. Positiivsena 
saab välja tuua ka tootmisvõimsuste ning investeeringute järk-järgulise kasvamise aasta jooksul.  

EEsTi
Sarnaselt Põhjamaadele toimus ka Eesti taastumine kriisist oodatust kiiremini. Eesti Statistikaameti andmetel kasvas 
riigi sisemajanduse koguprodukt (SKP) 2010. aastal varasema aastaga võrreldes 3,1%. tööstussektori tugeva ekspordi 
toel täheldati alates II kvartalist majanduse järk-järgulist elavnemist ning aasta teises pooles kasvas Eesti majandus 
keskmiselt ligi 6%, millest võib järeldada, et Eestil on õnnestunud maailmamajanduse kasvule pöördumisest olulist 
kasu lõigata. Suurema mõjuga SKP kasvule oli energeetika ja finantsvahenduse tegevusala lisandväärtuse kasv,  
SKP kasvu pidurdas ehituse ning valdavalt turuvälise toodanguga tegevusalade (avalik haldus, haridus, tervishoid jne) 
lisandväärtuse vähenemine. Kuigi tööpuudus oli jätkuvalt kõrge ja töötatud tundide arv vähenes, SKP kasvas, mis 
viitab tööjõu tunnitootlikkuse tõusule. Koos SKP mahu suurenemisega hakkas tõusma ka sisemajanduse nõudlus 
mõjutatuna esmalt varude suurenemisest teises, millele järgnes kodumajapidamiste lõpptarbimiskulutuste mahu 
kasv III kvartalis. Kapitali kogumahtuvus põhivarasse hakkas kasvama IV kvartalist. Välisinvestorite silmis andis posi-
tiivse panuse Eesti atraktiivsuse taastamisse kindlasti ka Euroopa ühisraha euro kasutuselevõtt jaanuarist 2011. 

Head väljavaated ekspordi kasvuks püsivad, kuid laiapõhjalise majanduskasvu tagamiseks on senisest olulisem sise-
nõudluse elavnemine, mida peavad toetama tarbijate kindlustunde tõus, töötuse alanemine ning kõrge säästutaseme 
taandumine. Riskitegurina toovad pankade analüütikud esile üha kiirenevat inflatsiooni.

tegevusaruanne

MAJAndUSKESKKonnA 
ÜlEVAAdE
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LÄTi JA LEEdU
2010. aastal muutus läti ja leedu majanduste taastumine laiapõhjalisemaks. Mõlemas riigis täheldati kvartalipõhist 
kasvu juba mitmendat järjestikust kvartalit. Sarnaselt Eestile oli ka läti peamiseks kasvumootoriks eksport, mis saa-
vutas peaaegu majanduslanguse-eelse taseme. Stabiliseerusid ka tarbimiskulutused ja investeeringud. Jätkuva kasvu 
tagamisel muutub üha olulisemaks sisenõudlus, kuid seni on tööturu olukord endiselt habras ning tarbimist piirab 
madal kindlustunne. Pärssiva tegurina tuleb ära märkida tööturu olukorra aeglast paranemist, aga ka vajadust piirata 
eelarvedefitsiiti. leedus tuleb kriisieelse taseme taastanud ekspordi kõrval positiivselt esile tuua märkimisväärset 
investeeringute hoogustumist aasta teises pooles, ka laovarud kasvasid.

vEnEMAA
Kuigi Venemaa teise poolaasta majanduskasvu osas valmistas pettumuse põllumajandussektori üle 20%line kokku-
tõmbumine, on riigi majandus jõuliselt kasvavate investeeringute ja sisetarbimise toel taastumas. Kiire laenu kasv, 
kriisi tasemega võrreldes märkimisväärselt alanenud intressid ning reaalpalga kasv toetasid sisenõudluse kasvu. 
Ekspordikasvule avaldas soodsat mõju nafta ja teiste tooraine hindade kasv. 

tEgEVUStUlEMUSEd

2010. aasta majandusaruandes on rida-realt konsolideeritud ASi Harju Elekter (konsolidee-
riva üksuse) ja tema tütarettevõtete ASi Harju Elekter Elektrotehnika, ASi Eltek, Satmatic 
oy, Harju Elekter AB ja UAB Rifas (koos kasutatuna kontsern) finantsnäitajad ning laienda-
tud kapitaliosaluse meetodil sidusettevõtte ASi draka Keila Cables tulemused. 

AS Harju Elekter omab 7,2%list osalust Soome ettevõttes PKC group oyj. Ettevõtte aktsiad on noteeritud Helsingi  
Börsil ja on finantsseisundi aruandes kajastatud turuhinnas. Aktsia turuhinna muutusel võib olla oluline mõju kont-
serni varade väärtusele ja omakapitalile. 



MÜÜGITULUD TOOTEGRUPPIDE KAUPA MÜÜGITULUD TURGUDE KAUPA
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KAsUMiARUAnnE
Kontserni aruandeperioodi majandustulemused olid majanduskeskkonda ja tegevusala 
inertsust arvestades rahuldavad ning tegevus kasumlik. 

Kontserni 2010. aasta müügitulud kasvasid võrreldava perioodi suhtes 1,1% ning jõudsid 639,7 miljoni kroonini.  
Konsolideeritud müügitulust andsid 45% (47%) Eesti, 41% (36%) Soome ja 14% (17%) leedu ettevõtted. 

Kontserni põhitegevuseks on elektrienergia jaotus- ja juhtimisseadmete tootmine ja müük, samuti nendega seotud 
tegevused, mis andsid traditsiooniliselt ka suurima osa, ligi 90% müügituludest. Kinnisvarainvesteeringute müügitulu 
kasvu peamiseks põhjuseks oli rendipindade suurenemine ning muu segmenteerimata tegevuste müügitulu kahane-
mine oli tingitud kaubanduse müügimahtude vähenemisest.

turgudest domineerisid kontserni ettevõtete koduturud (Eesti, leedu ja Soome), kus realiseeriti 85% (90%) kontserni 
toodetest ja teenustest. Enam kui 65% (63%) kontserni müügituludest teeniti Eestist väljaspool. Kuigi müük kontserni 
koduturgudele jäi võrreldava perioodi müügimahule alla, on kontsernis tehtud head tööd uute turgude leidmiseks, 
kasvatades seeläbi muude turgude osatähtsust kontserni müügituludes 10%lt 2009. aastal 15%ni 2010. aastal. Müük 
teistesse Euroopa liidu riikidesse kahekordistus ja kasvas väljaspoole Euroopa liitu neljandiku võrra. Uute turgudena 
lisandusid aruandeperioodil Portugal, Prantsusmaa ja tšehhi ning Malaisia – kuhu kontserni ettevõtted müüsid oma 
toodangut kokku 50,2 miljoni krooni väärtuses. lisaks on kontsern teeninud müügitulusid ka Rootsi, läti ja Poola ning 
väljaspool Euroopa liitu Valgevene, Ukraina, Venemaa ja norra turgudelt. 

Majanduse toibumisega on kaasnenud ka toormehindade tõus. Aruandeperioodi iseloomustavadki tugev hinna-
võitlus Balti ja Soome turgudel ja seda peamiselt metalltoodete osas. Müüa püütakse iga hinna eest, ka minimaalse 
müügikattega. Kliendid ostavad hinda ja tarneaega. Kuna kontserni toodetes on metallil suur osatähtsus, siis avaldab 
metalli hinna muutus teatud mõju ka kontserni kuludele ning kasumlikkusele. lehtterase hinnad on olnud kasvu-
trendiga, suurenedes käesoleval aastal enam kui viiendiku võrra. 

Aastaga hinnati alla ja kanti äritegevuse nõudeid kuludesse 0,3 (2009: 1,3) miljoni krooni ulatuses. Kulu varude alla-
hindlusest oli aruandeaastal 0,3 (2009: 0,3) miljonit krooni. Perioodi põhivarade kulum moodustas 21,6 miljonit krooni 
(2009: 19,9 miljonit krooni). 

Kontserni kaheteist kuu keskmine töötajate arv oli 424 (452). Aastaga vähenesid kulutused tööjõule 2,7% 142,3 miljoni 
kroonini. 12 kuuga maksti töötajatele palga, preemiate ja hüvitistena välja 109,9 miljonit krooni, mis oli 3,9% vähem 
kui võrreldaval perioodil. Kontsernil on omakapitali-instrumentidega arveldatavaid aktsiapõhiseid hüvitisplaane, mille 
kajastamisel konsolideeritud finants-aruannetes on rakendatud IfRS 2 põhimõtteid. Aktsiate eest saadavate teenuste 
(tööpanuse) maksumus oli 1,7 miljonit krooni, mis on kajastatud perioodi tööjõukuluna (2009: 0,9 miljonit krooni). 

Peamiselt püsikuludest (põhivarade kulum, ülalpidamisega seotud kulud, soojus, elekter, lumetõrje jmt) tingituna 
edestasid äritegevuse kulude kasvutempod müügitulude kasvutempot, mõjutades sellega kogu- ja ärikasumi margi-
naale. Müüdud toodete kulu kasvas 2,8% 542,9 miljoni kroonini, edestades konsolideeritud müügitulude kasvu  
1,7 protsendipunkti võrra. 



12Sisukord

HARJU ELEKTER   I   Aastaaruanne 20101 EUR = 15,6466 EEK

Kontsernis on järjekindlalt tegeletud püsikulude kokkuhoiu ja optimeerimisega. Üldhalduskulusid mõjutas käes -
oleval aastal enim uue tarkvaraga AX2009 seotud kulude lisandumine. tarkvara võeti emaettevõttes ja tütarettevõttes  
AS Harju Elekter Elektrotehnika kasutusele 1. 10. 2009, oktoobris 2010 liitus tarkvarauuendusega ka tütarettevõte 
AS Eltek. Sellele vaatamata suudeti üldhalduskulusid aastaga vähendada 5,9%. Ka turustuskuludes saavutati 4%line 
kokkuhoid. 

Kokkuvõttes kasvasid äritegevuse kulud aastaga kokku 1,8% 615,7 miljoni kroonini, edestades konsolideeritud müügi-
tulude kasvu 0,7 protsendipunkti võrra.

ärikasum enne kulumit oli 45,3 (2009: 48,3) miljonit krooni ja käibe ärirentaabluseks enne kulumit kujunes 7,1%,  
mis on 0,5 protsendipunkti vähem kui eelmisel aastal. Kontserni ärikasum oli 23,8 miljonit krooni ja ärirentaablus 
3,7%, võrreldaval perioodil oli ärikasum 28,3 miljonit krooni ning ärirentaablus 4,5%.

Kontsern müüs aruandeaastal 80 (2009: 100) tuhat PKC group oyj aktsiat. Realiseerunud kasum aktsiate müügist  
oli 8,2 (2009: 5,0) miljonit krooni. dividenditulu finantsinvesteeringutelt oli 8,8 miljonit krooni ja võrreldaval perioodil 
3,5 miljonit krooni. Kokkuvõttes moodustas 12 kuu netofinantstulu 16,3 miljonit krooni, mis oli 8,3 miljonit krooni 
enam võrreldava perioodi näitajast.

Kontsern konsolideeris sidusettevõttest kasumit 961 tuhat krooni. 2009. aastal saadi sidusettevõttest kahjumit  
8,2 miljonit krooni.

2010. aastal maksti dividende vähem kui 2009. aastal, millega kaasnes ka 0,5 miljonit krooni väiksem tulumaksukulu 
Eestis. Maksustatava tulu vähenemine välismaal tõi kaasa 0,7 miljonit krooni väiksema tulumaksukulu. Kokkuvõttes 
oli tulumaksukulu 2010. aastal 5,1 miljonit krooni.

Aruandeaasta konsolideeritud puhaskasum oli 35,9 miljonit krooni, mis oli 65,6% enam võrreldava perioodi näitajast. 
Emaettevõtte omanike osa perioodi puhaskasumist moodustas 34,0 miljonit krooni, kasvades võrreldava perioodi 
suhtes 76,9%. Puhaskasum aktsia kohta oli 2,02 krooni (2009: 1,14 krooni).

MUU KoondKAsUM 
Aruandeaasta realiseerimata kasum müügikõlblikult finantsvaralt moodustas 184,9 miljonit krooni, valuutakursi 
vahed välisettevõtte ümberarvestusel (Rootsi tütarettevõte Harju Elekter AB) 0,1 miljonit krooni ja konsolideeritud 
koondkasum kokku 220,9 miljonit krooni, ületades eelmise aasta näitajat enam kui 2 korda. Emaettevõtte omanike 
osa moodustas 219,0 ja mitte-kontrolliv osa 1,9 miljonit krooni koondkasumist, võrreldaval perioodil vastavalt 99,2  
ja 2,5 miljonit krooni.

FinAnTssEisUnd 
Kontserni varade maht oli 31.12.2010 seisuga 862,3 miljonit krooni, kasvades 12 kuuga 
244,2 miljoni krooni võrra. 

Aasta lõpuks ulatusid äritegevuse nõuded ja ettemaksed 103,3 miljoni kroonini, kasvades aastaga 30,6 miljonit krooni 
ja varud 84,7 miljoni kroonini, kasvades aastaga 5,2 miljonit krooni. Kasv tuleneb majanduse mõningasest elavnemi-
sest ja müügimahtude kasvust ja seda peamiselt Soome osas, kus müügimaht kasvas aastaga üle 13%.

Samas kasvasid kontserni võlad tarnijatele ning muud võlad ja ettemakstud tulud 5,1 miljoni krooni võrra 81,0 miljoni 
kroonini. 

nii likviidsus- (1,1) kui ka maksevõime kordaja (1,8) paranesid aruandeperioodil võrreldes 2009. aastaga vastavalt  
0,1 ja 0,2 punkti võrra. 

Põhivarade maksumus kasvas 12 kuuga 206,4 miljoni krooni võrra 636,8 miljoni kroonini ja seda peamiselt finants-
vara turuhinna muutusest tingituna. PKC group oyj aktsia turuhind Helsingi börsil tõusis 12 kuuga 8,77 euro  
(137,22 krooni) võrra 15,37 euroni (240,49 kroonini). Aktsia ümberhindlusest õiglasesse väärtusesse kasvas finants-
vara aastaga kokku 192,1 miljonit krooni, mille võrra kasvasid ka reservid omakapitalis. Kontsern müüs I kvartalis  
80 tuhat PKC group oyj aktsiat, mille raamatupidamislik väärtus oli 8,2 miljonit krooni. Kokku on finantsvarade väär-
tus 12 kuuga kasvanud 183,8 miljoni krooni võrra 337,0 miljoni kroonini. 
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tEgEVUSSEgMEndId
31. detsembri 2010 seisuga toimus Kontserni tegevus kahes valdkonnas, kus iga tegevusala oli piisavalt suure osa-
kaaluga, et moodustada eraldi kajastatavat segmenti ning millega kaasnenud riskid ja hüved olid oluliselt erinevad. 
Emaettevõttes tegutseva kaubandusgrupi osakaal jäi aruandeaastal olulisest 10% määrast allapoole, mistõttu kajas-
tati see muude valdkondade koosseisus. 

Aasta lõpus ulatusid intressikandvad võlakohustused 52,7 miljoni kroonini, kasvades 12 kuuga 27,5 miljonit krooni. 
lühiajalised laenukohustused kasvasid 5,9 miljonit krooni, pikaajalist laenu tagastati aruandeperioodil 3,7 miljo-
nit krooni. 2009. aasta lõpus valmis Soome tütarettevõttele tootmishoone juurdeehitus. Satmatic oy rentis seniseid 
administratiiv- ja tootmispindasid Ulvila linnalt. Kontsern otsustas hoonetekompleksi linnalt kapitalirendi tingimustel 
välja osta. lepingu maksumuseks kujunes 1,9 miljonit eurot (29,8 miljonit krooni). liisingmakseid tasutakse igakuiselt 
võrdsetes osades alates jaanuarist 2010. liisinglepingu lõpptähtaeg on jaanuar 2020. Kaheteistkümne kuuga tasuti 
kapitalirendi põhimakseid kontsernis kokku 4,5 miljonit krooni. 

Seoses suuremahulise liisingkohustusega on kontserni netovõlg (Intressikandvad võlakohustused-Raha ja panga-
kontod) suurenenud 30 miljoni krooni võrra ja ulatus aasta lõpus 90,2 miljoni kroonini. netovõla suhe omakapitali 
moodustas 11%, jäädes 2009. aasta 31. detsembri tasemele.

Kontserni omakapital kasvas aastaga 208,7 miljoni krooni võrra ja ulatus aasta lõpu seisuga 712,6 miljoni kroonini. 

Aruandeperioodi lõpu seisuga moodustasid käibevarad 26% (30%) ja põhivarad 74% (70%) ning teiselt poolt võõr-
kapital 17% (18%) ja omakapital 83% (82%) varadest.
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TooTMinE
tootmise segment hõlmab elektriseadmete tehaseid Eestis (AS Harju Elekter Elektrotehnika), 
Soomes (Satmatic oy) ja leedus (UAB Rifas).

tehaste põhitoodangu moodustavad elektrienergia jaotusseadmed (alajaamad, kaablijaotus- ja liitumis kilbid) ning auto-
maatika- ja juhtimiskeskused energia- ja tööstus sektori ning infrastruktuuri tarbeks. Samuti kuulub segmenti AS Eltek 
Eestis, mis valmistab tooteid nii andmeside- ja telekommunikatsiooni- kui ka elektro tehnikasektorile.

As Harju Elekter Elektrotehnika

Harju Elektri 100%line tütarettevõte AS Harju Elekter Elektrotehnika on Baltimaade juhtiv 
kesk- ja madalpinge jaotusseadmete tootja ja turustaja. 

Harju Elekter Elektrotehnika peakontor ja tehas paiknevad Keilas, kus ettevõtte kasutuses on 10 100 m2 tootmis-,  
lao- ja kontoripindu. Ettevõttes töötab 177 inimest, neist 30 müügi- ja toote arendusvaldkonnas.

Harju Elekter Elektrotehnika 2010. aasta müügitulu oli 214,7 miljonit krooni (-4,4%), millest 40% moodustas müük 
väljaspool Eestit. Majanduskriisist taastumise aastat jäid iseloomustama tellijate hinnasurve ja nõudlus odavamate 



Jõu- ja energiajaotussektori
tooted 69.8%

Ehitussektori  ja 
infrastruktuuri
tooted 18,2%

Muu 1,1%Tööstussektori 
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toodete järele, mis tingis vastavad muutused ka mõnedes tootestruktuurides. Välisturgudele realiseeritud toodete 
puhul selliseid muutusi rakendada polnud vaja. oli selgelt tunda, et majanduse taastumise kasvumootoriks oli eks-
port ning toodangu kasv põhines vaid ekspordi suurenemisel.

2010. aastal jätkus koduturul ehitiste ja infrastruktuuriobjektide uute liitumiste madalseis, hoides seeläbi ka suurte  
ja kallimate alajaamade tellimuste arvu väiksena. Samas kasvasid tellimused lihtsamate ja soodsamate toodete osas. 
lõpptulemusena, kuigi toodete koguarv tükkides kasvas, jäid müügitulud endisest tagasihoidlikumaks. 

2010. aasta suvel loodi kontserni Rootsi esindus- ja müügiorganisatsioon Harju Elekter AB, kellega koostöös kesken-
duti aasta teises pooles uute klientide ja projektide võitmisele sihtturul ning Harju Elekter Elektrotehnika inseneride 
poolt arendati välja kohalikule standardile vastavad komplektalajaamad. Edukalt realiseerus ka Portugali kaevandus-
projekti II etapp, mille raames anti tellijale üle 12 miljoni krooni väärtuses Sivacon 8Pt tooterühma madalpinge 
jaotusseadmeid.

2010. aastal keskenduti aasta varem oktoobris juurutatud majandustarkavara AX2009 lisamoodulite ja -võimaluste 
kohandamisele ja kasutusele võtmisele. läbi aasta toimus tootmisprotsesside ümberstruktureerimine ja tootekoos-
luste struktuuri süsteemikõlbulikuks mugandamine. Kuigi protsess tõi endaga kaasa suurenenud aja- ja lisakulud, 
lihtsustab uus majandustarkvara õigete kulu- ja ajaefektiivsete lahenduste leidmist, teeb ladusamaks organisatsioo-
nis ringleva info juhtimise ning efektiivsemaks kliendiinfo analüüsimise. 

Jätkus töö Euroopa liidu struktuurifondide toetusrahade kaasamiseks ettevõtte arendusprojektidesse. Alates 2008. 
aastast on ettevõttes käivitatud 11 erinevat projekti kogumaksumusega 10,4 miljonit krooni. Kolme aasta jooksul on 
Eesti Ettevõtluse Sihtasutuse (EAS) vahendusel eraldatud Harju Elekter Elektrotehnika arendusprojektide toetuseks 
kokku 1,7 (sh 2010. a 0,8) miljonit krooni Euroopa liidu 2008.-2013. aasta toetusrahasid. Projektid on suunatud pea-
miselt ettevõtete personali arenguprogrammidesse (koolitused, meeskonnatreeningud) ning tehnoloogiainvesteerin-
guteks (testimisseadme omicron ja automaatse revolverstantsimise tootmisliini sorteerimis- ja mahalaadimisseadme 
ostuks). Arenguprojektide eesmärgiks on tõsta töötajate kvalifikatsiooni või motiveeritust ning tehnoloogiainvesteerin-
gute tulemusena suurendada läbi tootmisvõimekuse, toodete kvaliteedi ja tarnekindluse tõusu ettevõtte edu eksport-
turgudel. Projektidest vajab eraldi esile toomist arendustöötaja ametikoha loomine ja töötaja värbamine Harju Elekter 
Elektrotehnikasse. Palgatud välisspetsialisti põhiülesanneteks on uute kliendisuhete avamine värsketel sihtturgudel 
ja ekspordi osakaalu tõstmine. Ekspordisuunalise müügitöö tõhustamiseks osaleti 2010. aastal ka messidel Soomes 
ja Rootsis.

Kvaliteedijuhtimise ja keskkonnapoliitika põhimõtetest lähtuvalt keskendus Harju Elekter Elektrotehnika 2010. aastal 
jätkuvalt oluliste materjalide efektiivsele kasutamisele, et vastavad kaod miinimumini viia. Ettevõtte töötajatele kor-
raldati tuleohutuse koolitus, millele järgnes praktiline väliõppus. Vastavalt kvaliteedistandardite ISo 9001 ja ISo 14001 
nõuetele toimuvad ettevõttes vähemalt kord aastas sisemised ja välimised auditid ning iga kolme aasta järel resertifit-
seerimine. Järgmine korraline resertifitseerimine toimub 2013. aastal.

Viimaste aastate majandusarengud ja uue majandustarkvara kasutuselevõtt on nõudnud organisatsiooni korrastamist, 
tööülesannete täpsustamist ning tootmisprotsesside optimeerimist. Järjepidev töö firma tooteportfelli kaasajasta-
misel ja laiendamisel on suurendanud firma võimalusi uute müügilepingute sõlmimiseks. Ettevõtte professionaalne 
tootevalik, järjepidevad investeeringud tootmisvõimsuste suurendamiseks, töötajate kompetentsi kasv ning firma hea 
maine ja usaldus klientide hulgas annavad kindlust ka järgnevateks aastateks.
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As Eltek

Harju Elektri 100%lise tütarettevõtte ASi Eltek põhitegevus on telekommunikatsiooni-
sektorile suunatud andmeside- ja telefonivõrgu sidekappide ja muude seadmete ja tarvikute 
ning fiiberoptiliste ühendusjuhtmete valmistamine ja müük. 

lisaks toodab firma erinevaid lehtmetalltooteid ja pooltooteid elektrotehnikasektorile ning teeb allhanke- ja teenus-
töid lehtmetalli töötlemise ja viimistluse alal. Ettevõtte koosseisu kuulub ka mehaanikajaoskond, mis tegeleb peami-
selt Keila tööstusküla ettevõtetele suunatud eritellimuste täitmisega. firmal on ka tegevusluba tulekahju- ja valve-  
signalisatsioonisüsteemide projekteerimis-, paigaldus- ja hooldustööde teostamiseks.

2010. aastal olid ASi Eltek müügitulud 39,9 miljonit krooni, kasvades eelneva aastaga võrreldes 1%. Kogu aastat 
iseloomustas ühelt poolt tihe konkurents turul ning teiselt poolt tugev surve hindadele ja tarnetähtaegadele. Kuigi 
müük koduturule veidi vähenes, suudeti aktiivse müügi- ja turundustöö tulemusena hankida uusi kliente ja tellimusi 
Põhjamaadest. Müük väljaspoole Eestit kasvas aastaga 12,3%.

2010. aastal hakkasid oma eesmärki täitma konstruktiivsed abinõud - müügimeeskonna tugevdamine, palga- ja moti-
vatsioonisüsteemide uuendamine, osalise tööaja rakendamine jms., mis organisatsiooni kohandamiseks muutunud 
majandusolukorrale 2009. aasta teises pooles ettevõttes kasutusele võeti. lisaks jätkati aktiivset müügitööd osaledes 
erialamessidel nii Eesti kui ka kontserni ettevõtete ühisstendidel Soomes, Rootsis, Saksamaal, mille tulemusena 
kasvas kliendipäringute arv ning sõlmiti uusi koostöölepinguid.
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Aasta üheks olulisemaks arendusprojektiks oli tootmisjuhtimis-, laoarvestuse ja majandustarkavara AX2009 juuruta-
mine ning kasutuselevõtt ettevõttes. Aasta jooksul teostati vajalikud ettevalmistustööd ning tarkvara võeti kasutusele 
oktoobris. Kontserni teistes Eesti ettevõtetes – emaettevõte ja AS Harju Elekter Elektrotehnika – on tarkvara kasutusel 
juba oktoobrist 2009. Uus tarkvara on tööriist, mis võimaldab ettevõttel leida kulu- ja ajaefektiivseid lahendusi, juhtida 
ja ajastada organisatsioonis ringlevat infot ning analüüsida efektiivsemalt kliendiinfot. Personali arendusprogrammi 
raames käivitati ettevõtte tootmiskorralduse parendamise eesmärgil tootmispersonali keskastmejuhtide koolitus-
programm.

Eelnevatel aastatel tehtud investeeringud tootmisvõimsuste suurendamiseks on valmis teenindama oluliselt suure-
mat tellimuste hulka. lisaks Soomele on ettevõttel kavas alustada 2011. aastal fiiberoptiliste toodete ja andmeside-
võrgu komponentide müüki ka Rootsi ja norrasse. Uute klientide ja tellimuste hankimisel on võtmeteguriks müügi-
meeskonna tõhus töö müügi- ja turundustegevuse korraldamisel.

satmatic oY

Harju Elektri 100%line tütarettevõte Satmatic oy on Soome juhtiv tööstusautomaatika-  
ning elektrienergia jaotus- ja ülekandeseadmete tootja. 

Ettevõtte edu aluseks on kliendisuhete väärtustamine, milles kvaliteetse ja professionaalse lahenduse väljatöötamise 
kõrval pööratakse suurt tähelepanu vastastikuse lisaväärtuse pakkumisele. Satmaticu tootevalik on suunatud tööstus-, 
energiatootmis- ja -jaotussektoritele ning infrastruktuuri, kattes klientide vajadused toodete, programmide, projektide 
välja töötamisest hooldusteenusteni. firma peakontor ja tehas paiknevad Pori lähedal Ulvilas. Helsingi ettevõtlus-
piirkonna klientide teenindamiseks on ettevõttel müügiesindus ja koostetehas ka Keraval. 

2010. aasta kujunes Satmaticule edukaks. tihedas konkurentsiolukorras suudeti kasvatada ettevõtte müügitulusid 
enam kui 13% 16,7 miljoni euroni (261,3 miljoni kroonini). Kui aasta alguses oli olukord seoses maailmamajanduse 
madalseisuga veel ebakindel ja tellimuste mahud tagasihoidlikud, siis aasta teine pool, eriti viimased kuud, näitasid 
kogu ekspordisektori aktiveerumist. tõusutrendi näitasid ka tellimused energiatootmis- ja energiajaotussektorisse, 
taastuvenergiaprojektidesse, jäätmetööstusesse ja tuumajaamade tarbeks, tuues endaga kaasa nende toodete 
osakaalu suurenemise ettevõtte tooteportfellis. Soodsat kasvu võis täheldada projektitoodetes ja seda nii otse- kui ka 
eksportööride tellimuste osas. firma toodangut eksporditi Rootsi, turkmeeniasse, Malaisiasse ja USAsse.

Satmatic oy eesmärgipärane töö ja järjekindel areng on pälvinud tähelepanu ka laiemalt. Suomen Asiakastiedon 
kliendiregister nimetas ettevõtte sertifikaadi „Suomen Vahvimmat 2007-2011“ vääriliseks. Konkursi peamiseks  
hindamiskriteeriumiks on ettevõtte krediidikõlbulikkus. Aunimetus omistatakse ettevõttele, kes on viiel järjestikusel 
aastal täitnud Alfa-reitingu kõrgeimad (AAA, AA+) nõuded ning selliste ettevõtete arv ulatub vaid umbes 10%ni kõigist 
Soomes registreeritud ettevõtetest.
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2010. aasta märksõnaks tootearenduses oli taastuvenergia. Ettevõtte tootearendusmeeskonna olulisimaks saavu-
tuseks oli päikeseenergial baseeruvate lahenduste edasiarendus, mis on tihedalt seotud firma uusi energiaallikaid 
kasutavate projektidega. oktoobris valmis Satmaticul 30 kW päikeseenergiajaama 130 päikesepaneeliga täis lahendus, 
mis paikneb ettevõtte Ulvila tehase katusel. Süsteem toodab ca 25 000 kWh elektrienergiat aastas, mida kasutatakse 
tehase valgustuse, jahutamise ja tipptunni kulude alandamiseks. Päikesejaama investeerimiskulud olid 100 000 
eurot, millest osa kaeti Soome töö- ja Majandusministeeriumi toetusrahadest. olulise arendusena võib välja tuua ka 
kaugjuhtimissüsteemiga varustatud autoparklate soojenduskilbi mudeli välja töötamist, mis võimaldab soojenduskilbi 
eeljuhtimist interneti või SMSi abil ka pika vahemaa tagant. lahendus lisab tootele atraktiivsust ja pakub kliendile 
lisamugavust. Seega on enam kui aasta tagasi omandatud autoparklate soojenduskilpide tootmise ja turustamise 
õigused andnud ettevõttele võimaluse toote edasi arendamiseks ja turundustegevuse hoogustamiseks, suurendades 
oluliselt toodete müüki ja tooterühma osakaalu tooteportfellis. Esimene kaugjuhtimissüsteemiga terviklahendus võeti 
oulu lennujaama parklates kasutusele 2011. aasta alguses.

Satmatic on ettevõte töö- ja tootmisprotsesside korraldamisel lähtunud alati keskkonnasäästlikkusest. Satmaticu 
personal on saanud spetsiaalse väljaõppe jäätmekäitluse ja pakendiringluse eeskirjade järgimiseks ning energia 
tarbimise vähendamiseks. Ettevõtte juhtimis- ja tootmiskorraldus vastab rahvusvahelisele kvaliteedistandardile  
ISo 9001. 2009. aastal valmis ettevõttes keskkonnajuhtimise käsiraamat ning 2010. aastal viidi läbi firma äriprotses-
side eelauditeerimine vastavalt rahvusvahelisele keskkonnajuhtimise kvaliteedistandardile ISo 14001. Auditi teostas 
Bureau Veritas Certification. Jätkus ka elektroonilise andmekäitlussüsteemi arendamine, mis on kiirendanud ja 
lihtsustanud tellimuste käsitlemist, vähendanud paberi kulu ning saanud klientidelt positiivse vastukaja. Elektro-
tehniliste tootmisportsesside ja toodete vastavustunnistuste auditid teostas ettevõttes SgS fimko. lisaks on Satmatic 
oy tunnistatud teollisuuden Voima poolt tuumaenergiasektori ametlikuks tarnijaks ning Sivacon litsentsipartneriks 
Siemens Ag poolt. 

2011. aastal jätkab Satmatic aktiivset müügi- ja turundustegevust, eksportsektorile suunatud projektipõhiste toodete, 
aga ka taastuvenergiasektorile suunatud tootesortimendi eelisarendamist. firma arengu võti on kõrges tootlikkuses, 
uute klientide kaasamises, aga ka kontserni toodete müügi kasvatamisel Soomes. Ettevõtte finants- ja personalijuhti-
mises keskendutakse edaspidigi elektrooniliste andmesüsteemide välja arendamisele ning personali oskuste suuren-
damisele. Harju Elektri kontserni ühe liikmena antakse oma panus ettevõtetevahelise koostöö tõhustamiseks.
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Rifas Grupp

Rifas on Harju Elektri 51%line tütarettevõtte leedus Panevežyses. firma põhitegevus on 
tööstusautomaatikaseadmete ning elektrienergia jaotus- ja ülekandeseadmete tootmine  
ja turustamine. 

Rifas gruppi (edaspidi: Rifas) kuuluvad leedu tootmisettevõte Rifas UAB ning tema projekteerimisega tegelev tütar-
ettevõte UAB Automatikos Iranga. 

2010. aastal olid Rifase müügitulud 92,1 miljonit krooni, jäädes 15% võrra väiksemaks kui aasta varem. Müük välis-
turgudele moodustas 25%. Müügimahtudele avaldas negatiivset mõju nii majanduse madalseis üldiselt kui ka ette-
võtte poolt juhitud suuremahuliste projektide vähenemine. Peamised välisturud olid jätkuvalt norra ja Valgevene, uute 
turgudena lisandusid Soome, Prantsusmaa ja läti. Aastat iseloomustas aktiivne müügitöö uute tellimuste ja projektide 
võitmise nimel nii vanadel kui ka uutel turgudel, nii pikaajaliste kui uute potentsiaalsete klientide juures. novembris 
osaleti leedu messistendi koosseisus rahvusvahelisel erialamessil Elmia Subcontracor 2010 Jönköpingis Rootsis.

2010. aastal alustati seoses uute tootmispindade kasutuselevõtuga ettevõtte tootmisprotsesside moderniseerimist ja 
optimeerimist, mis omakorda tõi kaasa suurenenud nõudmised töötajaskonnale. Aasta jooksul selgitati välja konkreet-
sed vajadused ja otsiti sobivad koolitusprogrammid. Projektidesse suudeti edukalt kaasata ka Euroopa liidu toetus-
fondide rahasid. Personali koolitusprojekt ettevõtte ekspordi kasvatamiseks sai Euroopa liidult 80% ning koolitus uute 
tootmistehnoloogiate ja töö efektiivsuse tõstmiseks 40% ulatuses toetust. Projektid viiakse ellu 2011. aasta I pooles.

Aasta jooksul tehti ettevalmistusi ettevõtte tegevuse vastavusse viimiseks keskkonnajuhtimissüsteemi ISo 14001 ning 
töötervishoiu ja -ohutuse juhtimissüsteemi oHSAS 18 001 rahvusvahelistele standarditele. Ettevõtte tootmiskorraldus 
vastab ISo 9001 kvaliteedistandardi nõuetele juba alates 2003. aastast.

2011. aastal on kavas jätkata tööd tootesortimendi täiustamise ning uute klientide ja projektide võitmise nimel nii 
kodu- kui ka välisturgudel. Uute turgude leidmiseks on kavas osaleda erialamessidel norras, taanis ja Hollandis. 
Klientidele annavad ettevõtte toodete ja lahenduste osas kindlustunde juba teostatud projektid, piisavad tootmis-
võimsused, garanteeritud tähtaegsed tarned ning toodete kõrge kvaliteet.
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KinnisvARA JA MUUd TEGEvUsEd
Kontserni emaettevõtte AS Harju Elekter tegevusaladeks on kinnisvara arendamine,  
hooldus ja rentimine, kinnisvara ja tootmisvõimsuste ülalpidamisega seotud teenused  
ja teenuste vahendamine, moodustades eraldi tegevussegmendi Kinnisvara. 

Segmendi ärituludest moodustavad 72% renditulud ja enam kui veerandi mitmesugused kinnisvaraga seotud teenu-
sed ja teenuste vahendus. Kinnisvara äritulud olid 56,1 (2009: 51,3) miljonit krooni, sellest müügitulu kontsernivälistelt 
klientidelt moodustas 41,0 (2009: 37,6) miljonit krooni. tulude kasv oli peamiselt tingitud rendipindade mõningasest 
lisandumisest aasta jooksul.

Muud emaettevõtte tegevusvaldkonnad ei moodusta ükski eraldi tegevussegmenti ja on koondatud Muud tegevused 
alla. Segmenteerimata tegevusteks on kontserni ettevõtete vahelise koostöö koordineerimine, nõukogu ja juhatuste 
kaudu tütar- ja sidusettevõtete juhtimine, kontserni rahavoogude juhtimine, investeeringute planeerimine ja juhtimine 
ning arendustegevus, aga ka personali-, infotehnoloogia- ja kommunikatsioonialased teenused. Siia kuulub ka kau-
bandusgrupi kaupluste majandustegevuse tagamine. tallinnas, tartus ja Keilas paiknevate kaupluste vahendusel on 
korraldatud Kontserni ja temaga seotud ettevõtete toodete ning muude elektriinstallatsiooni töödeks vajalike kaupade 
müük peamiselt jaeklientidele ning väiksema ja keskmise suurusega elektripaigaldusfirmadele. Muude tegevuste 
äritulud olid 2010. aastal 35,7 (2009: 36,7) miljonit krooni, sellest müügitulu kontsernivälistelt klientidelt moodustas 
30,8 (2009: 33,2) miljonit krooni. Kinnisvaraturul toimuv on kõige enam mõjutanud kaubandustegevust. Peamiseks 
põhjuseks on hulgimüügi mahtude märgatav vähenemine väike ja keskmise suurusega elektripaigaldusfirmadele. 

Kokku andis emaettevõtte äritegevus konsolideeritud müügitulust enam kui 11%.

sidUsETTEvÕTE
Kontsernil on aasta lõpu seisuga 34%line osalus sidusettevõttes draka Keila Cables.  
Sidusettevõtte tulemused on konsolideeritud finantsaruannetes kajastatud ühel real,  
kasutades laiendatud kapitaliosaluse meetodit. 2010. aastal konsolideeriti sidusettevõttelt 
1,0 miljonit krooni kasumit. 2009. aastal ulatus konsolideeritud kahjum sidusettevõttelt  
8,2 miljoni kroonini.

As draka Keila Cables
AS draka Keila Cables on Baltimaade suurim kaablitootja, kelle aktsiakapital jaotub kaablikontserni draka Holding 
(66%) ja ASi Harju Elekter (34%) vahel.

Keilas paiknev tehas on spetsialiseerunud peamiselt alumiiniumist jõukaablite tootmisele. lisaks ettevõtte oma- 
toodangule turustatakse laias sortimendis draka kontserni tooteid, olles draka kontserni esindaja koduturul. 
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Ettevõtte klientideks on elektrivõrgud ja elektri- ning televõrkude ehitajad, kellele müüakse oma toodangut peami-
selt elektrikaupade hulgimüügiettevõtete, aga ka Harju Elektri kaubandusgrupi kaupluste kaudu. ligi poole ettevõtte 
müügitulust moodustab müük draka kontserni teistele ettevõtetele, kes realiseerivad Keila tehase toodangut oma 
koduturgudel. AS draka Keila Cables toodangut turustatakse Eesti, läti ja leedu kõrval Skandinaavias, Poolas ning 
kaugemalgi.

2010. aasta oli ettevõtte jaoks edukas. Müügitulud suurenesid 55% 620,8 miljoni kroonini ning kasv leidis aset nii sise- 
kui ka välisturgudel. Müük väljaspoole Eestit jõudis kogukäibes 71%ni. Müügikasv tulenes peamiselt firma turuosa 
kasvatamisest. Edu saavutati nii telekommunikatsiooni segmendi toodete müügil kui ka tööstussegmendi projektides. 
oma osa müügitulude suurenemisel oli ka kallinenud toorainehindadel. turuosa kasvu toetasid ettevõtte toodete ja 
teenuste kõrge kvaliteet, efektiivne ladude juhtimine ning head tulemused klienditeeninduses. Samaaegselt müügi-
numbrite suurenemisega paranesid ka ettevõtte kõik olulisemad majandusnäitajad. 

Ettevõtte investeeringud 2010. aastal olid suunatud tehase laienduse lõpetamisele, mille tulemusena lisandus 
tootmis pindasid, paigaldati kaks uut tootmisliini ja juurutati uusi tooteid. tootmishoone laiendusse investeeris  
AS Harju Elekter, kes juhtis ka ehitustöid, mille tulemusena suurenesid renditavad tootmispinnad 3 700m2 võrra  
12 300m2ni ja välisladu 18 700m2ni. Investeeringuotsuse õigsust tõestab asjaolu, et vaatamata endiselt keerukale olu-
korrale majanduses, olid ettevõtte müügitulud aasta teisel poolel ajaloo suurimad. lisaks uute toodete juurutamisele 
saavutati püstitatud eesmärgid tootmise efektiivsuse tõstmisel, mis aitas kaasa meie konkurentsivõime paranemisele. 
Sellised muutused tegid võimalikuks ettevõtte toodete müügi alustamise mitmetel uutel turgudel.

2011. aastal on põhitähelepanu pööratud tootmise efektiivsuse tõstmisele ja tootmisvõimsuse kasvatamisele läbi 
olemas oleva masinapargi parendamise. nagu varasematel aastatel, nii ka nüüd loodame, et tootmisvõimsuse suuren-
damine ning efektiivsuse tõstmine aitab meil luua võimalusi oma turuosa kasvatamiseks ja uute turgude leidmiseks.

MUUd FinAnTsinvEsTEERinGUd

siA Energokomplekss
SIA Energokomplekss on 2006. aastal asutatud müügiorganisatsioon lätis. ASi Harju Elekter osalus firmas oli algselt 
10%, mida suurendati 2009. aastal 14%ni. osalus SIA Energokomplekssis annab võimaluse ühiselt koostööpartneritega 
osa võtta suuremahulistest kesk- ja madalpingeseadmete hankekonkurssidest lätis. 

PKC Group oyj
PKC group oyj (edaspidi PKC) on Soome börsiettevõte, mille põhitegevus on juhtmeköidiste ja ühenduskaablite välja 
töötamine ja valmistamine auto-, telekommunikatsiooni- ja elektroonikatööstustele. 
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PKC group oyj maksis 2009. aasta eest dividende 0,40 eurot (6,26 krooni) aktsialt kokku 8,8 miljonit krooni (0,56 mil-
jonit eurot), aasta tagasi 0,15 eurot (2,35 krooni) aktsialt kokku 3,5 miljonit krooni (0,22 miljonit eurot). Kontsern müüs 
aasta alguses 80 tuhat (2009: 100 tuhat) PKC group oyj aktsiat, realiseerunud ühekordne kasum aktsiate müügist oli 
8,2 (2009: 5,0) miljonit krooni. Kokku ulatus tulu finantsinvesteeringult aruandeaastal 17,0 miljoni kroonini, mis oli  
8,5 miljonit krooni enam kui 2009. aastal.

PKC aktsiad on noteeritud Helsingi Börsil. Seisuga 31.12.2010 oli ettevõtte suurim aktsionär AS Harju Elekter, kellele 
kuulus 7,2%line osalus. PKC aktsiad on kajastatud Harju Elektri finantsseisundi aruandes turuhinnas ning aktsia 
turuhinna muutusel võib olla oluline mõju kontserni finantsnäitajatele. PKC aktsia turuhind kasvas 2010. aastal  
8,77 euro võrra ja viimasel kauplemispäeval oli aktsia hind Helsingi Börsil 15,37 eurot (2009: 6,60 eurot). 12 kuuga 
kasvas finantsvarade õiglane (turu) väärtus 183,8 miljoni krooni võrra 337,0 miljoni kroonini.
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PERSonAl

Kontserni keskmine töötajate arv 2010. aastal oli 424 (2009: 452). töötajate arv kontsernis 
bilansipäeva 31.12.2010 seisuga oli 440 (2009: 464), mis on 24 inimest vähem kui aasta 
alguses. Aastaga vähenesid kulutused tööjõule 2,7% 142,3 miljoni kroonini. Kokku maksti 
12 kuuga töötajatele töötasu, preemiate ja hüvitistena välja 109,9 miljonit krooni, mis on 
3,9% vähem kui aasta varem. Keskmine palk töötaja kohta oli 2010. aastal 21 597 krooni  
ja võrreldaval perioodil 21 070.

Majanduslanguse tõttu on kontserni tegevuspiirkonnas kaotatud viimastel aastatel hulgaliselt töökohti ning majandus- 
tõusuaastate tööjõupuudus on asendunud tööpuudusega. 2010. aastal kõikus töötus kontserni ettevõtete koduturgudel 
– Eestis, Soomes, leedus –10-15% piirimail. Aasta esimesel poolel oli põhiküsimuseks erinevate kokkuhoiumeetodite 
rakendamine personali- ja tööjõukulude vähendamiseks. Seoses tööjõukulude optimeerimise, aga ka tööjõu ülepak-
kumisega sai Kontserni ettevõtetes rakendada töötasude vähendamist, vähendatud tööaja ja tasustamata puhkuste 
kasutamist. Aasta II pooles majandus küll stabiliseerus ja elavnes, kuid ettevõtted ei kiirustanud uute töökohtade 
loomisega, vaid proovisid vähema inimeste arvuga efektiivsemalt töötada. Ka kontserni ettevõtetes oli jätkuvalt tähe-
lepanu all kulude optimeerimine ja organisatsiooni efektiivne toimimine. 

Kõrgele tööpuudusele vaatamata on päevakorda kerkinud kvalifitseeritud tööjõu tagamine, sest uute tehnoloogiate 
kasutuselevõtt eeldab keerulisemate seadmete käsitlemise oskust. Selle põhjuseks on ühelt poolt vastava väljaõppe 
saanud inimeste vähesus, tegevusharus pakutava palgataseme vähene atraktiivsus, aga teiselt poolt kvalifitseeritud 
spetsialistide väljavool riigist (eriti just Eesti, leedu).
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Kontserni töötajatest suurem osa – 287 inimest – töötab Eestis, sealhulgas emaettevõttes 47 inimest. Soomes tööta-
vate inimeste arv oli aasta lõpus 86 ning leedus 67. Kontserni 440st töötajast 335 töötajat olid mees- ja 105 naissoost. 
Kõrghariduse oli omandanud 101, kesk-eri või keskhariduse 286 ning põhihariduse 53 kontserni töötajat. töötajate 
kutseoskuste ja kvalifikatsiooni parandamiseks ja tõstmiseks on koostöös kõrg- ja ametikoolidega käivitatud mitmeid 
ühised tasemekoolitusi ning täiendõppeprogramme. 

Harju Elektri kontserni iseloomustab väljakujunenud tugev organisatsioonikultuur. Pikaajalises töösuhtes olevate 
töötajate suur osakaal soodustab traditsioonide järgimist ja jätkamist ka uute kolleegide poolt. Harju Elektri kontserni 
igal teisel töötajal on enam kui 5-aastane tööstaaž.

Kontserni töötajate keskmine vanus on püsinud viimastel aastatel stabiilsena 43 aastal. noorte võimekate töötajate 
leidmiseks teeb Harju Elekter tihedat koostööd ülikoolide ja kutseõppeasutustega, kes kasutavad kontserni ettevõt-
teid vajadusel ka suvise praktikabaasina või täiend- ja ümberõppeprogrammide raames. Harju Elekter on tallinna 
tehnikaülikooli kuldsponsor. tänaseks on stipendiumiprogrammi toel kontserniga liitunud üheksa noort inseneri. 
Kontserni Eesti ettevõtetel on tihedad sidemed ka tallinna Kutsehariduskeskuse, tallinna Polütehnikumi jt õppeasu-
tustega. Soome tütarettevõte Satmatic teeb tihedat koostööd Satakunna Ametikõrgkooliga; tampere tehnikaülikooli 
ja Aalto Ülikooliga koopereerutakse 2 diplomi- ja 1 kandidaaditöö kirjutamise ja kaitsmise osas. lisaks käivitati 2010. 
aastal taastuvenergia valdkonda hõlmav koolitusalane koostöö SAtAEdUga.

Personali motiveerimiseks kasutab kontsern ärikasumist sõltuvat premeerimissüsteemi. Mudelisse on kaasatud 
kõik töötajad. Kasumist sõltuvad boonused motiveerivad töötajaid lähtuma tehtava töö tulemuslikkusest ettevõttele 
tervikuna. Samuti arendatakse edasi töötajate firmadevahelist riikideülest vahetusprogrammi, soodustades sel viisil 
teadmiste ja kogemuste kiiret arengut kontsernis ning pakkudes töötajatele rotatsioonivõimalusi.

Vastutustundliku hooliva tööandjana pakub Harju Elekter töötajatele kaasaegseid töö- ja olmetingimusi. Kontsernil  
on konstruktiivne koostöö Keila tööstusküla Ametiühinguga, kelle vahendusel on sõlmitud töötajate esindajatega 
kollektiivleping. Harju Elektri stabiilsus, sotsiaalsed garantiid ja motivatsioonipaketid sisendavad usaldust firma  
ja tema töötajate vahel ning säilitavad töörahu. 

InVEStEERIMInE  
JA AREndUStEgEVUS
2010. aastal investeeris kontsern kinnisvarainvesteeringutesse 4,7 (2009: 9,2), materiaal-
sesse põhivarasse 36,4 (2009: 16,3) ja immateriaalsesse põhivarasse 2,1 (2009: 3,8) miljonit 
krooni, kokku 43,2 miljonit krooni, millest kapitalirendi tingimustel soetatud vara maksu-
mus moodustas 29,8 miljonit krooni. Kokkuvõttes olid kontserni 2010. aasta investeeringud 
47,4% suuremad kui 2009. aastal.

Üldises plaanis võib investeeringud jagada kaheks, millest üks pool on suunatud kontserni edasise arengu toetami-
seks ja kindlustamiseks ning teine osa on taastuvinvesteeringud tootmisruumide ja -tehnoloogia kvaliteedi ja kaasaja 
nõuetele vastavuse tagamiseks. 

2010. aasta juunis jõudsid lõpule ligi aasta väldanud ASi draka Keila Cables tehase laiendustööd, mille järel suure-
nesid sidusettevõttele renditavad tootmispinnad 3 700m2 võrra 12 300m2ni ning välisladu 18 700 m2ni. tootmishoone 
soetusmaksumuseks kujunes 12,4 miljonit krooni, sellest 2009. aasta investeering moodustas 8,9 miljonit krooni. 

Alates oktoobrist 2010 on juhtimis- ja majandustarkvara AX2009 kasutuses kõigis Harju Elektri kontserni Eesti ette-
võtetes. Aruandeaastal jätkus töö majandustarkvara uute moodulite ja lisavõimaluste vajalikkuse välja selgitamise, 
kohandamise ja kasutuselevõtuga. lõppeesmärgiks on välja arendada tuleviku tööriist aja ja kulude tõhusamaks 
planeerimiseks, organisatsioonis ringleva info paremaks juhtimiseks ning kliendiinfo efektiivsemaks analüüsimiseks 
ja kaasamiseks. 

Jätkus töö Euroopa liidu struktuurifondide toetusrahade kaasamiseks kontserni ettevõtete arendusprojektidesse. 
Projektid on suunatud peamiselt ettevõtete võtme valdkondade arendamisse, strateegiate välja töötamisse ja personali 
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arenguprogrammidesse (koolitused, meeskonnatreeningud). Sihtotstarbeliste tehnoloogiatoetuste kaasabil paranda-
takse läbi tehnoloogia täiustamise ettevõtete tootmisvõimekust, mis toob kaasa edukaks ekspordiks vajaliku toodete 
kvaliteedi, tarnekindluse tõusu.

Kontserni arenduspõhimõtete kohaselt on Harju Elektri tootearenduse eesmärk pidevalt moderniseerida ja töötada 
välja tellijate vajadustele vastavaid tooteid ning täiustada tehnoloogiat. Kontserni omahinna arvelt tehtud arendus-
kulud ulatusid 2010. aastal 6,1 (2009: 6,9) miljoni kroonini, moodustades 1,0% kontserni müügimahust. 

Peamine energiasektorile suunatud toodete tootearendusressurss on kontsernis koondunud tütarettevõttesse Harju 
Elekter Elektrotehnika; Satmatic oy on spetsialiseerunud tööstusele suunatud toodete ja taastuvenergialahenduste 
arendamisele. Eesti tootearendusmeeskonna poolt töötati välja sadamakai konteinerkraana komplektalajaama eri-
lahendus. Alustati uue, kuni 5 000 A nimivooluga madalpinge jaotusseadme välja töötamist ning 2010. aastasse jäi  
ka väljatõmmatava võimsuslülitiga keskpinge sekundaarjaotusseadme tootmisesse juurutamine. 

2010. aastal asutati Rootsis kontserni esindus- ja müügiorganisatsioon Harju Elekter AB. Harju Elekter Elektro-
tehnikas kavandati ja arendati välja sealse turu nõuetele vastavad 250 kVA ja 1 000 kVA alajaamamudelid, milles on 
kasutusel keskkonnasõbralikud õhkisolatsiooniga keskpingeseadmed. Aasta teises pooles tarniti juba ka esimesed 
seadmed, millele on kliendid andnud hea hinnangu ning positiivse tagasiside. Uute toodete ja lahenduste välja 
arendamine ning turu nõudlusega kaasas käimine võimaldab oluliselt suurendada kontserni tootevalikut ja toodete 
konkurentsivõimet sihtturul. 

Soome tütarettevõte on võtnud oma fookusesse taastuvenergiaarendused ja -projektid ning neile sobivate lahen-
duste pakkumise. 2010. aastal töötas Satmatic oy arendusmeeskond välja päikeseenergial baseeruva elektritehnilise 
seadme lahenduse. oktoobris valmis 130 päikesepaneelist koosnev 30 kW päikeseenergiajaam, mis toodab hinnan-
guliselt 25 000 kWh elektrienergiat aastas. lisaks töötas siinne arendusmeeskond välja kaugjuhtimissüsteemiga 
varustatud autoparklate soojenduskilbi mudeli.

Kontserni ettevõtete tootmiskorraldused vastavad rahvusvaheliste kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimise standarditele  
ISo 9001 ja ISo 14001.
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KVAlItEEdIJUHtIMInE 
JA KESKKonnAPolIItIKA
Kvaliteetne äri- ja juhtimismudel on üks Harju Elektri kontserni väärtustest. Eesmärk on 
arendada äriprotsesse, toimimisviise ja süsteeme jätkuva parendamise põhimõttel, vasta-
vuses klientide vajaduste ja ootustega. 

Kvaliteedi arendamine on pidev protsess, kus kõikidel töötajatel on keskne roll. Erilist tähelepanu pööratakse kont-
sernis klientidelt saadava tagasiside käsitlemisele, et vajalik info jõuaks minimaalsete viivitustega vajalike töötajateni 
ning korrigeerivad ja vältivad tegevused saaksid mõjusalt ellu viidud. 

tütarettevõttes Harju Elekter Elektrotehnika jätkati kvaliteedijuhtimise ja keskkonnapoliitika põhimõtetest lähtuvalt 
tööd tootmisprotsesside ümberkorraldamiseks viisil, mis muudaks efektiivsemaks oluliste materjalide kasutamise 
ning viiks miinimumini selle kulu ja kaod. töökeskkonna parendamiste tulemusena saavutati endisest väiksem 
haigus päevade arv. 

tootmine Harju Elektri kontserni ettevõtetes ei oma olulist keskkonnakahjulikku mõju. Siiski, keskkonnapoliitikast 
lähtuvalt jälgivad ja mõõdavad kontserni ettevõtted pidevalt oma keskkonnamõjusid, korraldavad ohtlike jäätmete 
kogumist ja üleandmist jäätmekäitlusfirmadele. Keskkonnast hoolimine on igapäevaste rutiinide kindel osa, mis 
ulatub kontserni kõigi ettevõtete igapäevategevustesse. Kontserni ettevõtetes on välja töötatud ja juurutatud süsteem 
pakendite kogumiseks ja taaskasutamiseks vastavalt pakendiseaduses esitatud nõuetele. Kontsern on MtÜ Eesti 
Pakendiringlus lepinguline partner. Harju Elektri kaubandusgrupi kauplustes on vastavalt jäätmeseadusele tagatud 
elektroonikaromude (boilerid), päevavalguslampide ja patareide kogumine ja/või kõrvaldamise korraldamine.

Kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimissüsteemide resertifitseerimine toimus 2010. aastal tütarettevõtetes AS Harju Elekter 
Elektrotehnika ja AS Eltek, kes läbisid ilma ühegi mittevastavuseta Bureau Veritas Eesti poolt teostatud ISo 9001/2008 
ja 14001/2004 resertifitseerimise auditid. teistes kontserni ettevõtetes toimusid korralised aastaauditid. tütarette-
võttes Satmatic oy viidi läbi firma äriprotsesside eelauditeerimine vastavalt rahvusvahelisele keskkonna juhtimise 
kvaliteedistandardile ISo 14001. Auditi teostas Bureau Veritas Certification. Ka leedu tütarettevõte Rifas alustas 
ettevalmistusi ettevõtte tegevuse vastavusse viimiseks keskkonnajuhtimissüsteemi ISo 14001 ning töö tervishoiu ja 
-ohutuse juhtimissüsteemi oHSAS 18001 rahvusvahelistele standarditele. Järgmised resertifitseerimised toimuvad 
tütarettevõtetes Rifas UAB ja Satmatic oy aastal 2012. 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Harju Elekter
Elektrotehnika

ISo 9001 
ISo 14001 •  kuni 1/2010 kuni          

1/2013

Eltek  
ISo 9001 
ISo 14001 • kuni          

1/2011
kuni          
1/2014

Rifas
ISo 9001
lSt En ISo 9001:2001    •   

kuni 
12/2012

satmatic ISo 9001    •   
kuni 
10/2012

ISo 
14001

draka Keila  
Cables

ISo 9001 
ISo 14001   •    •   

kuni 
3/2012

• - resertifitseerimine
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RISKIdE JUHtIMInE

oma äritegevuses lähtub kontsern põhimõttest võtta põhjendatud ja kaalutud riske nii,  
et tehingu tulemusena on ettevõtte jaoks tagatud optimaalne tulu ja riski suhe ning et 
negatiivsete sündmuste puhul on tehingust tekkiv kaotus minimaalne.

Kontserni edasise kasvuga seotud riskide ennetamiseks on välja töötatud sisekontrolliprotseduurid, mille täitmist 
jälgib siseaudiitor, kes annab regulaarselt aru kontserni juhatusele ja nõukogule.

Vähendamaks tegevusest tulenevaid riske, kasutatakse lisaks muudele meetmetele ka varade kindlustamist.  
Harju Elektris on kindlustatud nii tootmise põhivara, käibevara kui ka tootmishooned. lisaks on kindlustatud ka  
äritegevusega seotud tootevastutus- ja personaliriskid.

fInAntSRISKIdE  
puhul lähtub kontsern  
järgmisest:

tooRAInERISKIdE  
haldamisel järgitakse  
järgmiseid põhimõtteid:

PERSonAlIgA SEotUd 
RISKId on kontserni 
juhtkonna hinnangul  
järgmised:

• valuutarisk: kontsern ei ole olulises osas valuutariskidele avatud, kuna piiriülesed tehingud 
toimuvad reeglina eurodes.

• hinnarisk: kontsern puutub kokku omakapitaliinstrumentide hinnariskiga, mis tuleneb kont-
serni hoitavatest investeeringutest, mis on liigitatud finantsvaradeks. PKC group oyj aktsiate 
turuhinna kõikumine võib oluliselt mõjutada kontserni varade väärtust.

• intressirisk: tuleneb pikaajalistest laenudest. Intressirisk on esmalt sõltuvuses euribori 
(Euro Interbank offered Rate) võimalikust muutusest, kuna kontserni olemasolevad ja pla-
neeritavad laenud on euriboriga seotud. Risk suureneb, kui intressimäärad tõusevad. Riski 
maandamiseks sõlmitakse osa laenulepinguist fikseeritud intressimääraga. 

• krediidirisk: kui kliendid või tehingupartnerid jätavad omapoolsed kohustused täitmata – 
 juhtimiseks on välja töötatud regulatsioonid. Riski vältimiseks uuritakse enne tehingu 

sõlmimist kliendi tausta ja maksevõimet. Pidevalt jälgitakse maksedistsipliini, vajadusel 
kasutatakse krediidikindlustust. See on võimaldanud hoida krediidiriskist tulenevaid kahjusid 
0,1-0,2% müügimahust. 

• likviidsusrisk: kui kontsern ei suuda oma vajalikke kulusid ja investeeringuid katta rahavoo 
puudujäägi tõttu. likviidsusriski maandatakse erinevate finantsinstrumentidega, nagu lae-
nud ja kapitalirent.

• musta metalli osas on sõlmitud pikaajalised lepingud suuremate tarnijatega. Parima hinna 
saamiseks teevad kontserni ettevõtted ühiseid hankeid.

• elektrikomponentide sisseostuks on sõlmitud kogu kontserni hõlmavad lepingud juhtivate 
tarnijatega ning parima hinna saamiseks korraldatakse ühiseid hankeid.

•  personali erialaste oskustega seotud riskid: kontsern vajab kindla erialase väljaõppega 
inimesi. Selleks tehakse koostööd kutseõppeasutuste ja kõrgkoolidega. Inseneride juurde-
kasvu kindlustab kontsernile ttÜ bakalaureuse- ja magistriõppe üliõpilastele suunatud 
stipendiumi programm, osaletakse ka tudengite infopäevadel ja -messidel. firma kui tulevase 
tööandja tutvustamiseks korraldatakse koolituspäevi ja ekskursioone tehastesse. lisaks 
toimub pidev ettevõttesisene koolitustegevus, arenguvestlused ja rahulolu-uuringud.

• personali geograafilise paiknemisega seotud riskid: kontserni peamaja ja Eesti tehased 
asuvad Keilas, lisaks on kontsernil tehased Soomes Ulvilas ja Keraval ning leedus Paneve-
žyses. Välismaal asuvad tütarettevõtted tegelevad personaliküsimustega iseseisvalt. Eesti 
ettevõtete personaliteenistus on koondunud kontserni tasandile, kus toimub nii protsesside 
igapäevane haldamine kui ka personaliotsing. 

• personalivoolavus: 2010. aastal mõjutas tööjõu olukorda kontsernis ja ettevõtluspiirkonnas 
tervikuna ebastabiilne olukord nii koduturgudel kui ka maailmas üldiselt. Personalivoolavus 
kontserni ettevõtetes oli aruandeaastal keskmiselt 5,7% (2009: 5,5%). töötajate voolavust 
aitab kontrolli all hoida pidev töö inimestega, sisemise infokorralduse kvaliteedi tagamine 
ning firma eesmärkide pidev selgitamine. lisaks on kontsernis välja töötatud selged palga- 
ja boonussüsteemid ning töötajate motivatsiooniprogrammid. Rahvusvahelise kontsernina 
võimaldatakse töötajatel end täiendada ja/või töötada rotatsiooni korras ka kontserni teistes 
riikides paiknevates ettevõtetes.
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SotSIAAlnE VAStUtUS 
JA HEAtEgEVUS

SotSIAAlSE VAStUtUSE 
KAndMInE

Keskkond meie ümber loob või piirab tegutsemisvõimalusi. ligi poole sajandi vanuse aja-
looga Harju Elekter on Keila ja selle lähipiirkonna üks suuremaid ettevõtteid, mistõttu 
tunnetab ettevõte kohustust võtta vastutus nii ühiskonna üldise arengu kui ka ühiskonna-
liikmete heaolu suurendamise eest. Aastate jooksul on kontsernis välja kujunenud neli 
peamist toetusvaldkonda.

Harju Elekter tunneb vastutust piirkonna arengu ja siinse kogukonna heaolu suurendamise 
eest fookusega laste ja noorte õpingute toetamisele ning vaba aja sisustamisele. Ettevõttel 
on pikaajaline koostöö Keila Kooli ning Keila lasteaedade, huvi- ja spordiklubidega.

Ettevõte teeb tihedat koostööd haridusasutustega insenerihariduse kaasajastamiseks, 
edasiarendamiseks ja populariseerimiseks. Harju Elekter on tallinna tehnikaülikooli 
kuldsponsor, andes igal aastal välja kuni neli bakalaureuse- või magistriõppe stipen-
diumi elektri või mehhaanika eriala üliõpilastele. lisaks arendatakse erinevaid koostöö-
programme tallinna Kutsehariduskeskuse, tallinna Polütehnikumi ning tallinna Ehitus-
kooliga. tütarettevõttel Satmatic on tihedad sidemed piirkonnas tegutsevate tehnika- ja 
ametikõrgkoolidega (Satakunna Ametikõrgkool, tampere tehnikaülikool, Aalto Ülikool).

Harju Elekter on spordile suunatud toetustes panustanud enim noorte spordile, orien-
teerudes pikaajalisele järjepidevale toetamisele ja spordiala kandepinna laiendamisele. 
Ettevõte on Eesti Suusaliidu ja kahevõistlejate järelkasvukoondise pikaajaline toetaja. 
2008/2009. aasta hooajast alates toetatakse lisaks noorsportlasi Algo Kärpi ja Kein Einastet. 
Suusaliidu noorteprojektide näol on tegemist tulevikku suunatud projektidega, mille ees-
märgiks on hea esinemine 2014. aasta Sotši olümpiamängudel.

Koostöös Harju KEKi Rahvaspordiklubiga soodustatakse töötajate aktiivset sportlikku elu-
viisi. terved energilised töötajad on ettevõtte jaoks hindamatu väärtusega ressurss.

Kokku ulatus erinevate toetusprogrammide maht 2010. aastal 260,4 (2009: 218,2) tuhande 
kroonini.

InSEnERIHARIdUSE 
toEtAMInE 

nooRSPoRtlAStE 
InnUStAMInE  
JA toEtAMInE

töötAJAtE tERVISE-
SPoRdI EdEndAMInE

KontSERnI tEgEVUS AAStAl 2011

Harju Elekter näeb müügitulude kasvu allikaid senistel turgudel müügi suurendamises, 
aga ka uutele välisturgudele sisenemises. Põhirõhk on suunatud Põhjamaade ja Euroopa 
liidu riikide turgudele ja projektide, klientide ja koostööpartnerite leidmisele ja kaasami-
sele. Eelolevatel aastatel suunatakse kõik kontserni ressursid müügitöö tõhustamiseks. 
Ekspordijuhi fookuses on nii uute turgude leidmine, arendamine kui ka aktiivne kohalolek. 
Ühtlasi jätkatakse atraktiivsete ettevõtete otsimist, et neid huvide kattumisel Harju Elektri 
kontserniga liita. 

Kontserni ettevõtete tiheda koostöö ja toimivuse aluseks on kaasaegsete ühilduvate infosüsteemide kasutamine ja 
rakendamine. 2010. aasta oktoobrist on kontserni Eesti ettevõtetes kasutusel ühtne juhtimis- ja majandustarkvara 
AX2009. Uus tarkvara on tööriist õigete kulu- ja ajaefektiivsete lahenduste leidmiseks, organisatsioonis ringleva info 
paremaks juhtimiseks ja ajastamiseks ning kliendiinfo efektiivsemaks analüüsimiseks ja kaasamiseks. 2011. aasta ees-
märgiks on tarkvaraarenduste lõpule viimine kontserni Eesti ettevõtetes ning seejärel selle laiendamine ka väljaspoole.
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Kontsern suunab üha enam ressursse lõpptarbijale orienteeritud omatoodangu eelisarendamisse, nähes selles pika-
ajalist edu ning ka paremat kasumlikkust. Selleks avavad üha paremaid võimalusi Harju Elektri kaubamärgi kasvav 
tuntus ja toodete laitmatu kvaliteet. toote- ja teenustevaliku pakkumisel klientidele seatakse tulevikueesmärgiks 
täisteenuse olemasolu, alustades toote välja töötamisest ja tootmisest ning lõpetades sellele garantiiteenuse ja hool-
dustööde tagamisega. Projektipõhiste tööde osas on hea koostöö ja üksteisemõistmine võtmetähtsusega. 

Ettevõtete edukuse kindlustab klientide vajaduste ja nõudmistega kooskõlas tootearendus, professionaalne lai toote-
valik ja omatoodangu turustamine. Sellele aitavad kaasa nii sektori kui ka klientide, koostööpartnerite arengukavade 
ja -suundadega kaasas käimine ning nende toetamine. tänapäeva tarbija on üha enam orienteeritud energiatõhusale, 
individuaalsete mõõtmis- ja monitoorimisvõimalustega taastuvenergiat pakkuvatele lahendustele. Sellistest arengu-
test lähtuvalt on püstitatud ka kontserni tootearenduse lähiaastate eesmärgid ja ülesanded.

Kontsernis jätkub laienemine tootekeskselt müügilt tehnoloogiliste portsesside juhtimise ja energiavarustuse tark-
vara programmide arendamise valdkonda. Eesmärk on pakkuda klientidele täislahendusi, mis sisaldavad nii elektri-
seadmeid kui ka nende juhtimiseks vajalikke programme. 

Kontsernis on tehtud sihipäraseid jõupingutusi oskusteabe kasvatamiseks sõlmides litsentsilepinguid,  panustades 
töötajate kvalifikatsiooni ja erialaste teadmiste tõstmisesse või muul viisil. Investeeringud personali on suunatud 
peamiselt töötajate erialase tasemekoolituse tõhustamisele ja nende kvalifikatsiooni tõstmisele. Väga oluline on ka 
kontserni ettevõtete vahelise koostöö tihendamine kõigil tasanditel, et ühiselt õigeid valikuid tehes ja õigeid võtteid 
kasutades keerulised ajad üle elada. 

nõUKogU, JUHAtUS, AUdIItoRId

Vastavalt Harju Elektri põhikirjale valib ja kinnitab aktsionäride üldkoosolek ettevõtte nõu-
kogu. Viieliikmeline nõukogu sai heakskiidu ettevõtte 2007. aasta üldkoosolekult, kes kinni-
tas koosseisu järgmiseks viieks aastaks. ASi Harju Elekter juhtkonnas 2010. aastal muutusi 
ei toimunud. 

nõukogu jätkas koosseisus Endel Palla (esimees ja ASi Harju Elekter arendusdirektor) ning liikmed Ain Kabal 
(Kabal&Partners oÜ, juhataja), lembit Kirsme (oÜ Kirschmann, juhataja), Madis talgre (ASi Harju KEK juhataja) ja 
Andres toome (konsultant). nõukogu koosolekud toimuvad reeglina täiskoosseisus. Aruandeaastal oli erandiks vaid 
üks nõukogu liige, kes tervislikel põhjustel nõukogu koosolekutel ei osalenud. nõukogu pädevuses on aktsiaseltsile 
juhatuse esimehe valimine ning tema ettepanekul juhatuse liikmete ametisse nimetamine.

2010. aasta juunis moodustas aktsiaseltsi nõukogu seoses audiitortegevuse seadusest tuleneva kohustusega ette-
võttes auditikomitee, mille liikmeteks kinnitati nõukogu liikmed Madis talgre ja Andres toome. 

2010. aastal ei toimunud muutusi ka ettevõtte juhatuses, mille esimehena jätkas Andres Allikmäe ning liikmetena 
Karin Padjus (finantsdirektor) ja lembit libe (peaökonomist). Kõik juhatuse liikmed kuuluvad ka firma tegevjuht-
konda. Juhatuse esimees saab tasu vastavalt ametilepingule, juhatuse liikmetele eraldi tasu ei maksta. Juhatuse 
pädevus ja volitused on ära toodud ettevõtte põhikirjas, muid erisusi või kokkuleppeid ei esine.

detailsem informatsioon nõukogu ja juhatuse liikmete hariduse, karjääri, äriühingute juhtorganites osalemiste nagu 
ka aktsiaosaluste kohta ASis Harju Elekter on ära toodud ettevõtte koduleheküljel internetis: http://www.harjuelekter.ee.

ASi Harju Elekter nõukogu ja juhatuse liikmetele maksti aruandeperioodil liikme- ja töötasudena kokku 3,5 miljo-
nit krooni ja võrreldaval perioodil 3,6 miljonit krooni. nõukogu ja juhatuse liikmete teenistuslepingu lõppemisel või 
ennetähtaegsel lõpetamisel ei teki Kontsernil suuremat hüvitise maksmise kohustust, kui seadusega ette nähtud. 
Juhatuse esimehega on sõlmitud ametileping, mis määratleb sotsiaalsed garantiid ametist lahkumise puhul. 

Vastavalt aktsionäride üldkoosoleku otsusele 23. aprillist 2009 viib ASi Harju Elekter 2009.-2011. aasta auditid läbi 
KPMg Baltics oÜ. leedu tütarettevõttes teostas 2010. aasta auditi audiitorfirma UAB Baltijos Auditas ja Soome tütar-
ettevõttes Pyydönniemi Ky.
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AKtSIA JA AKtSIonäRId

ASi Harju Elekter aktsiad noteeriti tallinna Väärtpaberibörsil 30. septembril 1997. aastal. 
tallinna Börs kuulub maailma suurimasse börsikontserni nASdAQ oMX group, mis loodi 
Balti- ja Põhjamaade börsigrupi oMX liitmisel nASdAQ oMX groupiga 2008. aasta alguses. 
täna võimaldab börsikontsern kauplemist, börsitehnoloogiate ja noteeritud ettevõtetega 
seotud teenuseid kuuel mandril ning on üle 3900 noteeritud ettevõttega maailma väärt-
paberiturgude hulgas esikohal. 

ASi Harju Elekter aktsiakapital on 168 miljonit krooni, mis on jaotatud üheliigilisteks nimelisteks 16,8 miljoniks liht-
aktsiaks. ASi Harju Elekter aktsia sümbol nASdAQ oMX-l on HAE1t. ISIn: EE3100004250. Aktsia nominaalväärtus on 
10 krooni. Ettevõtte kõik aktsiad on börsil vabalt kaubeldavad ning iga aktsia annab võrdse hääle- ja dividendiõiguse. 
Ka ettevõtte kõik aktsionärid on võrdsed ning eraldi hääleõigust käsitlevad piirangud või kokkulepped puuduvad.  
ASile Harju Elekter teada olevalt ei ole aktsionäride omavahelistes lepingutes mingeid piiranguid seoses väärtpaberite 
võõrandamisega, nagu ka spetsiifilisi kontrolliõigusi. 

AKtSIA näItAJAd:
2006 2007 2008 2009 2010

Aktsiate arv (1000 tk) 16 800 16 800 16 800 16 800 16 800

nominaalhind (EEK) 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

Aktsia sulgemishind (EEK) 64,93 53,20 15,49 32,08 47,25

Ettevõtte turuväärtus (miljonit EEK) 1 090,24 893,76 260,23 544,13 793,85

Kasum aktsia kohta (EEK) 2,84 5,03 2,29 1,14 2,02

P/E suhe 23,06 10,58 6,76 25,60 23,39

dividendi aktsia kohta (EEK) 1,80 2,00 1,00 0,80 0,94

dividendimäär (%) 2,8 3,8 6,5 2,5 2,0

dividend/puhaskasum (%) 64,0 39,8 43,6 69,9 46,5

AKTsiA Hind JA KAUPLEMinE
Eesti väärtpaberiturg näitas 2010. aastal ajaloo suurimat tõusu – enamike Eesti börsiettevõtete aktsiahinnad tõusid 
ning tallinna börsi indeks oMXt kerkis 72,6%. Ka aktsionäride arv on enamikul börsiettevõtetest aastaga kasvanud 
ning Eesti investorite osakaal tõusis 34%lt 63%le. Börsitehingute arv 2010. aastal küll kasvas jõudes 101 300ni, kuid 
kogukäive tallinna Börsil jäi viimaste aastate väikseimaks, ulatudes vaid 243,3 miljoni euroni (3,81 miljardi kroonini). 
Rekordarv tehinguid ning kahanenud päevakäibed viisid keskmise tehingumahu 2 400 euro ehk 37 tuhande krooni 
piiri maale. Mitme börsiettevõtte lahkumise tulemusel börsiettevõtete koguturuväärtus langes 8,9% võrra, jäädes 
aasta lõpuks 1,68 miljardi euro tasemele.

ASi Harju Elekter aktsia hind tõusis 2010. aastal 45,9% 47,25 kroonini ning ettevõtte turuväärtus oli 31. detsembri  
seisuga 793,85 miljonit krooni. Kaubeldud aktsiate arv aastaga suurenes, ulatudes 2,04 miljoni aktsiani. Ka aktsio-
näride nimekiri on aina pikenenud. Aasta lõpu seisuga oli ettevõttel 1 370 aktsionäri.

2006 2007 2008 2009 2010

Kõrgeim hind (EEK) 69,47 71,97 53,98 46,78 49,13

Madalaim hind (EEK) 51,63 47,25 14,86 10,48 31,61

Sulgemishind (EEK) 64,93 53,20 15,49 32,08 47,25

Muutus (%) +1,2 -18,1 -70,9 +107,0 +45,9

Kaubeldud aktsiate arv 4 549 191 5 787 606 4 634 592 1 559 830 2 039 910

Käive (mln EEK) 277,51 335,42 178,25 33,51 84,55
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AKTsionÄRidE sTRUKTUUR
Seisuga 31.12. 2010 oli Harju Elektril 1 370 aktsionäri. Aasta jooksul suurenes aktsionäride arv taas 15% 184 inimese võrra.

ASi Harju Elekter suurim aktsionär on kohalikul kapitalil baseeruv AS Harju KEK, kellele kuulus 2010. aasta lõpu 
seisuga 32,14% firma aktsiakapitalist. nõukogu ja juhatuse liikmetele ning nendega seotud isikutele või firmadele 
kuulub 17,7% ettevõtte aktsiatest. ASi Harju Elekter aktsionäride täielik nimekiri on kättesaadav Eesti väärtpaberite 
keskregistri kodulehel (www.e-register.ee).

AKtSIonäRIdE JAgUnEMInE oSAlUSE SUURUSE JäRgI, 31.12.2010

osaluse suurus Aktsionäride arv osa üldarvust Hääleõiguse %

Üle 10% 2 0,2% 43,5%

1,0 - 10,0% 12 0,9% 29,7%

0,1 - 1,0 % 117 8,5% 17,9%

alla 0,1% 1 239 90,4% 8,9%

Kokku 1 370 100% 100%



DIVIDENDID AKTSIA KOHTA
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dividEndid
Kontserni dividendipoliitika järgi makstakse dividendideks kolmandik majandusaasta puhaskasumist. lisaks on kont-
sernis kujunenud heaks tavaks maksta edasi muudelt finantsinvesteeringutelt saadud dividendid. tegelik dividendi-
määr sõltub aga kontserni rahavoogudest ning arenguperspektiividest ja nende finantseerimise vajadusest. 

tugevast kapitaliseeritusest ning positiivsest kasvuväljavaatest tulenevalt teeb juhatus ettepaneku maksta 2010. aasta 
eest dividendideks 0,94 krooni aktsia kohta, kokku 15,77 (2009: 13,44) miljonit krooni, mis moodustab 46% (2009: 70%) 
puhaskasumist. 

dividendide ajaloo ja suhtarvude kohta on esitatud info tabelis Aktsia näitajad.

HEA ÜHIngUJUHtIMISE tAVA

HEA üHinGUJUHTiMisE TAvA ARUAnnE 2010
Harju Elekter lähtub oma äritegevuse korraldamisel ettevõtte põhikirjast ja riiklikest õigusnormidest ning avaliku 
ettevõttena tallinna Börsi nõuetest, Hea Ühingujuhtimise tava (HÜt) juhistest ning aktsionäride ja investorite võrdse 
kohtlemise printsiibist. Harju Elekter järgib suures osas HÜt juhiseid, kuigi põhimõtted on vaid soovituslikud. Samas 
ei järgi Harju Elekter mõningaid HÜt nõudeid, mille põhjuseks on peamiselt ettevõtte ärivaldkonna iseärasused. 
Allpool on ära toodud ja selgitatud nende HÜti nõuete, mis ei ole hetkel täidetud, mittejärgimise põhjuseid. lisaks 
on antud täiendavat informatsiooni 2010. aasta üldkoosoleku, ettevõtte nõukogu ja juhatuse ning ASi Harju Elekter 
juhtimispõhimõtete kohta. 

HüT punkt 1.3.3. 
Emitent teeb vastavate tehniliste vahendite olemasolul ning juhul, kui see ei ole talle liiga kulukas, üldkoosoleku jälgi-
mise ja sellest osavõtu võimalikuks sidevahendite kaudu (nt Internet). 

Kuna Harju Elektril puuduvad vastavad tehnilised vahendid ning nende soetamine läheks ettevõttele liialt kulukaks,  
siis hetkel puudub üldkoosoleku jälgimise ja sellest sidevahendite kaudu osavõtu võimalus.
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HüT punkt 2.2.1 
nõukogu esimees sõlmib juhatuse liikmega tema ülesannete täitmiseks ametilepingu.

Ettevõtte juhatusse kuuluvad töötajad, kes vastutavad ettevõtte strateegiliste valdkondade eest: juhatuse esimees 
organiseerib juhatuse tööd ning juhatuse liikmed täidavad ühtlasi finantsdirektori ja peaökonomisti tööülesandeid. 
Juhatuse liikme leping on sõlmitud vaid juhatuse esimehega, kuna finantsdirektor ja peaökonomist täidavad juhatuse 
liikme seadusest tulenevatele ametikohustustele lisaks ülesandeid, mis ei ole seotud nende juhatuse liikme staatu-
sega ning seetõttu on nendega sõlmitud töölepingud.

HüT punkt 2.2.7 
Iga juhatuse liikme põhipalk, tulemustasu, lahkumishüvitis, talle makstavad muud hüved ning preemiasüsteemid, 
samuti nende olulised tunnused avaldatakse selges ja üheselt arusaadavas vormis emitendi veebilehel ning HÜt 
aruandes. Avaldatavad andmed on selged ja üheselt arusaadavad, kui need väljendavad otseselt kulutuse suurust 
emitendile või tõenäolise kulutuse suurust avalikustamise päeva seisuga.

Juhatuse liikme tasu makstakse vaid juhatuse esimehele, teised juhatuse liikmed saavad töötasu vastavalt ameti-
kohale ja töölepingule. Juhatuse esimehe tasu ja lahkumishüvitise suurus ning maksmise tingimused on määratud 
ametilepinguga ja ei kuulu poolte kokkuleppel avalikustamisele. 

tulemuspalka makstakse juhatuse liikmetele ühistel alustel emaettevõtte administratsioonipersonaliga ning selle 
summaarseks määraks on 4,0% kontserni ärikasumist. tulemuspalk jaotatakse vastavalt põhipalgale ja tööpanusele, 
kusjuures juhatuse liikmete tulemuspalk kooskõlastatakse nõukogu esimehega. tulemuspalk makstakse välja kvar-
tali kaupa 80% ulatuses, ülejäänud 20% makstakse pärast majandusaasta tulemuste selgumist.

Juhatuse liikmetele makstakse aastapreemiat summaarselt 0,3% konsolideeritud puhaskasumist. Aastapreemia 
kinnitab nõukogu esimees ning see makstakse välja pärast kontserni aastaaruande auditeerimist.

lisatasu tööstaaži eest makstakse kõigile alalistele töötajatele (sh juhatuse liikmetele) tööstaaži alusel, mille hulka 
kuulub pideva töötamise aeg Harju Elektri kontsernis. Staažitasu määr on kuni 10% põhipalgast.

HüT punkt 2.3.2 
nõukogu otsustab emitendi ja tema juhatuse liikme või tema lähedase või temaga seotud isikuga tehtavate emitendi 
jaoks oluliste tehingute tegemise ja määrab selliste tehingute tingimused. nõukogu poolt heakskiidetud tehingud 
juhatuse liikme, tema lähedase või temaga seotud isiku ja emitendi vahel avaldatakse Hea Ühingujuhtimise tava 
aruandes. 

Vastavaid tehinguid 2010. aastal ei toimunud.

HüT punkt 3.1.3 
nõukogu hindab korrapäraselt juhatuse tegevust emitendi strateegia elluviimisel, samuti hindab nõukogu emitendi 
finantsseisundit, riskijuhtimise süsteemi, juhatuse tegevuse õiguspärasust ning seda, kas emitenti puudutav oluline 
teave on nõukogule ja avalikkusele nõuetekohaselt teatavaks tehtud. nõukogu poolt komiteede asutamisel avaldab 
emitent oma veebilehel nende olemasolu, ülesanded, koosseisu ja koha organisatsioonis. Komiteedega seotud asja-
olude muutmisel avaldab emitent samas korras ka muudatuse sisu ning teostamise aja.

2010. aasta juunis moodustas ASi Harju Elekter nõukogu seoses audiitortegevuse seadusest tuleneva kohustusega 
ettevõtte auditikomitee, kinnitas selle põhimääruse ja nimetas komitee liikmeteks Madis talgre ja Andres toome. 
Auditikomitee ülesandeks on jälgida ja analüüsida rahandusinformatsiooni töötlemist, riskijuhtimise ja sisekontrolli 
tõhusust, raamatupidamise aastaaruande ja konsolideeritud aruande audiitorkontrolli protsessi ja audiitorettevõtja 
ja seaduse alusel audiitorühingut esindava audiitori sõltumatust ning esitada nõukogule ettepanekuid ja soovitusi 
seaduses sätestatud küsimustes. Auditikomitee andmed ning selle koht organisatsioonis kuvatakse veebilehel alates 
aprillist 2011.

HüT punkt 3.2.5 
Üldkoosoleku määratud nõukogu liikme tasu suurus ja maksmise kord avaldatakse emitendi HÜt aruandes, tuues 
eraldi välja põhi- ja lisatasu (sh lahkumishüvitis ja muud makstavad hüved).

ASi Harju Elekter aktsionäride üldkoosoleku pädevuses on valida ja kinnitada nõukogu koosseis ja volituste aeg. 
26.4.2007 toimunud ettevõtte aktsionäride üldkoosolek kinnitas nõukogu koosseisu ja liikmed järgnevaks 5 aastaks, 
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määrates samas nõukogu liikme tasuks 8 000.- krooni kuus ja nõukogu esimehe tasuks 25 000.- krooni kuus, kus-
juures ettevõttes arendusdirektorina töötavale nõukogu esimehele rakendatakse ASis Harju Elekter kehtivat premee-
rimissüsteemi (vt selgitust HÜt 2.2.7). nõukogu liikmele lahkumishüvitust ette nähtud ei ole.

HüT punkt 3.2.6 
Kui nõukogu liige on majandusaasta jooksul osalenud vähem kui pooltel nõukogu koosolekul, siis märgitakse see  
Hea Ühingujuhtimise tavas eraldi ära.

2010. aastal on vähem kui pooltel koosolekutel osalenud üks nõukogu liige.

HüT punkt 3.3.2
ärilisest pakkumisest, mis tehakse nõukogu liikmele, tema lähedasele või temaga seotud isikule ning on seotud emi-
tendi majandustegevusega, teatab nõukogu liige viivitamatult nõukogu esimehele ja juhatusele. Hea Ühingujuhtimise 
tava aruandes näidatakse ära majandusaasta jooksul tekkinud huvide konfliktid koos igakordsete lahendustega. 

nõukogu liikmed hoiduvad huvide konfliktist ning järgivad konkurentsikeelu nõudeid. nõukogu ja juhatus teevad tihe-
dat koostööd tegutsedes vastavalt põhikirjale ning äriühingu ja selle aktsionäride huvides. Vastavaid huvide konflikte 
2010. aastal ei esinenud.

HüT punkt 5.3 
Emitendi veebilehel on aktsionäridele kättesaadavad muuhulgas ka nõukogu poolt kinnitatud emitendi üldised stra-
teegiasuunad.

Ettevõtte juhatus on seisukohal, et strateegia kuulub ettevõtte ärisaladuste hulka ning ei kuulu avalikustamisele. Üldised 
suunad ja olulised teemad on siiski ära toodud aastaaruande kohustusliku lisana avaldatavas juhatuse tegevus aruandes.

HüT punkt 5.6
Emitent avalikustab analüütikutega kohtumiste, analüütikutele või investoritele või institutsionaalsetele investoritele 
tehtavate esitluste ja pressikonverentside toimumise ajad ja asukohad emitendi veebilehel. Emitent võimaldab aktsio-
näridel osaleda nimetatud üritustel ning teeb ettekanded kättesaadavaks oma veebilehel. Emitent ei korralda kohtu-
misi analüütikutega ega investoritele tehtavaid esitlusi vahetult enne finantsaruandluse avalikustamise kuupäevi.

Ettevõte lähtub alati oma tegevuses aktsionäride võrdse kohtlemise printsiibist. Kohustuslik, oluline ja hinnatundlik 
info avalikustatakse esmalt tallinna Börsi süsteemis, seejärel firma koduleheküljel. lisaks on igal aktsionäril õigus 
küsida ettevõttelt vajadusel lisainfot ja kokku leppida kohtumisi. Ettevõtte juhatus ei pea oluliseks erinevate aktsionä-
ride kohtumiste aja- ja päevakorragraafiku pidamist, sest kohtumistel piirdutakse juba avalikustatud teabega.  
See reegel kehtib kõigi kohtumiste korral, ka vahetult enne finantsaruandluse avalikustamist.

HüT punkt 6.2 
Audiitori valimine ja raamatupidamise aastaaruande auditeerimine.

Harju Elektri aktsionäride 23.4.2009 üldkoosolek valis ettevõttele audiitori 2009.-2011. aastaks, kelleks osutus 
audiitor firma KPMg Baltics oÜ. Informatsioon audiitori kohta on kättesaadav ettevõtte koduleheküljel internetis. 
Audiitori tasustamine toimub vastavalt lepingule ning tasu suurust poolte kokkuleppel ei avalikustata. Vastavalt 
finantsinspektsiooni 24.9.2003 juhendile „Riikliku finantsjärelevalve teatud subjektide audiitorite rotatsioonist“  
korraldab ettevõte audiitori rotatsiooni, tagades audiitori sõltumatuse, vahetades täitevaudiitorit vähemalt iga viie 
aasta järel.
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JUHTiMisPÕHiMÕTTEd JA TÄiEndAv inFoRMATsioon 

Harju Elekter on aktsiaselts, mille juhtimisorganiteks on aktsionäride üldkoosolek,  
nõukogu ja juhatus. 

üldkoosolek 
Aktsionäride üldkoosolek on ettevõtte kõrgeim juhtimisorgan, kelle pädevuses on põhikirja muutmise ja uue kinnita-
mise, aktsiakapitali suuruse muutmise, nõukogu liikme tagasikutsumise ja ettevõtte tegevuse lõpetamise, jagune-
mise, ühinemise ja ümberkujundamise otsustamine, eeldades vähemalt 2/3 üldkoosolekul esindatud aktsionäride 
häälte heakskiitu. Üldkoosolekud on korralised ja erakorralised. Korraline üldkoosolek toimub üks kord aastas 
kuue kuu jooksul pärast ettevõtte majandusaasta lõppemist. Erakorralise üldkoosoleku kutsub juhatus kokku, kui 
ettevõttel on netovara alla seaduses lubatud piiri või kui üldkoosoleku kokkukutsumist nõuab nõukogu, audiitor või 
aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 aktsiakapitalist. Üldkoosolek on pädev otsuseid vastu võtma, 
kui kohal on üle poole aktsiatega esindatud häältest. Üldkoosolekul osalemiseks õigustatud isikute ring määratakse 
seisuga 7 päeva enne üldkoosoleku toimumist.

Harju Elektri 2010. aasta aktsionäride korraline üldkoosolek toimus 29. aprillil Keila Kultuurikeskuses (Keskväljak 
12). Koosolekul oli esindatud 9 817 158 aktsiat ehk 58,44% Harju Elektri hääleõiguslikest aktsiatest. Üldkoosolek 
kinnitas ettevõtte 2009. aasta majandusaasta aruande ja kasumi jaotamise, tunnistas kehtetuks 2007. aasta üldkoos-
oleku päevakorrapunkti 4 otsused aktsiaemissiooni läbiviimise kohta. Ettekannetega esinesid Harju Elektri juhatuse 
esimees, nõukogu esimees ja ettevõtte audiitor. 

nõukogu 
nõukogu planeerib ettevõtte tegevust, korraldab selle juhtimist ning teostab järelevalvet juhatuse tegevuse üle. 
nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord kvartalis. nõukogu koosolek on 
otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole nõukogu liikmetest. 2010. aastal toimus seitse nõukogu koosolekut. 
Enamus nõukogu liikmeid osalesid kas kõikidel või enamikel nõukogu koosolekutest, erandiks oli vaid üks nõukogu 
liige, kes tervislikel põhjustel koosolekutel ei osalenud.

ASi Harju Elekter nõukogul on põhikirja järgselt 3-5 liiget. nõukogu liikmed valitakse üldkoosoleku poolt viieks aas-
taks. Praegune nõukogu on valitud 2007. aasta aktsionäride üldkoosoleku poolt ning see koosneb viiest liikmest. 

nõukogu koosseisu kuuluvad nõukogu esimees Endel Palla ning liikmed Ain Kabal, lembit Kirsme, Madis talgre 
ja Andres toome. Endel Palla on töötanud ASis Harju Elekter 1969. aastast alates, sh 1985-1999 peadirektorina/
juhatuse esimehena; alates 1999. aastast täidab ta ühtlasi kontserni arendusdirektori ülesandeid. Ain Kabal on 
Kabal&Partners oÜ juhataja, kogenud jurist, kes on nõustanud kontserni ettevõtteid juriidilistes küsimustes üle  
10 aasta. lembit Kirsme on oÜ Kirschmann juhataja, kel on pikaajaline kogemus ja teadmised ettevõtte tegevus-
valdkonnas. Madis talgre on ASi Harju KEK juhataja, kes esindab ettevõtte suurima aktsionäri huve (seisuga 
31.12.2010 omas AS Harju KEK 32,14% ettevõtte aktsiakapitalist). Alates 2007. aastast on nõukogu liige Andres 
toome (oÜ tradematic juhataja), kes täiendab nõukogu oma pikaajalise investeerimisalase kogemusega. nõukogu 
viiest liikmest kaks -Ain Kabal ja Andres toome- on sõltumatud liikmed. 

2010. aasta lõpu seisuga kuulus ettevõtte nõukogu liikmetele otse ja läbi kaudsete osaluste kokku 15,54 % ettevõtte 
aktsiatest (lisa 23). 

Juhatus 
Juhatus on juhtimisorgan, mis esindab ja juhib ettevõtte igapäevast tegevust kooskõlas seaduse ja põhikirja nõue-
tega. Juhatus on kohustatud tegutsema majanduslikult kõige otstarbekamal viisil. Põhikirja järgselt võib ASi Harju 
Elekter juhatuses olla 1-5 liiget, kes valitakse nõukogu poolt kolmeks aastaks. nõukogu pädevuses on ka juhatuse 
esimehe valimine, tema ettepanekul juhatuse liikmete ametisse nimetamine ning tagasi kutsumine. Juhatuse liige 
võib ette võtet esindada kõigis õigustoimingutes. 

Kontserni tasemel juhivad igapäevast äritegevust vastavalt vastutusvaldkonnale emaettevõtte juhatuse liikmed ning 
ettevõtte tööga igapäevaselt tegelev osa nõukogu liikmetest. Väljaspool Eestit tagab äritavade järgimise kohalik juht-
kond. Kontserni kõigi ettevõtete juhtkondasid iseloomustab pikaajaline, enam kui 10-aastane staaž.
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Juhatus koosneb kolmest liikmest: juhatuse esimees Andres Allikmäe ning juhatuse liikmed lembit libe ja Karin 
Padjus. Ettevõtte nõukogu otsustas 21.aprilli 2008. aastal peetud koosolekul pikendada juhatuse liikmete ameti-
aega järgmiseks kolmeaastaseks perioodiks. Juhatuse liikmed vastutavad ettevõtte strateegiliste valdkondade eest: 
juhatuse esimees organiseerib juhatuse tööd ning juhatuse liikmed täidavad ühtlasi finantsdirektori ja peaökonomisti 
tööülesandeid. 

2010. aasta lõpu seisuga kuulus ettevõtte juhatuse liikmetele otse ja läbi kaudsete osaluste kokku 2,13% ettevõtte 
aktsiatest (lisa 23). 

detailsem informatsioon nõukogu ja juhatuse liikmete hariduse, karjääri, äriühingute juhtorganites osalemiste nagu 
ka aktsiaosaluste kohta ASis Harju Elekter on ära toodud ettevõtte koduleheküljel internetis: http://www.harjuelekter.ee.

Täiendavad juhtimisorganid ja komiteed
Arvestades ettevõtete suhteliselt väikesearvulist tippjuhtkonda, ei ole ettevõttes olnud praktilist vajadust eri-
otstarbeliste komiteede ning muude taoliste täiendavate juhtimisorganite loomiseks ning vajalikud protseduurid on 
reguleeritud eeskirjadega. Kontserni riskide paremaks hindamiseks ja juhtimiseks on loodud siseauditi funktsioon, 
mis regulaarselt raporteerib juhtkonnale. 

2010. aasta juunis moodustas aktsiaseltsi nõukogu seoses audiitor tegevuse seadusest tuleneva kohustusega ette-
võttes auditikomitee, kelle ülesandeks on jälgida ja analüüsida rahandus informatsiooni töötlemist, riskijuhtimise 
ja sisekontrolli tõhusust, raamatupidamise aastaaruande ja konsolideeritud aruande audiitorkontrolli protsessi ja 
audiitorettevõtja ja seaduse alusel audiitorühingut esindava audiitori sõltumatust ning esitada nõukogule ettepanekuid 
ja soovitusi seaduses sätestatud küsimustes. Komitee liikmeteks kinnitati nõukogu liikmed Madis talgre ja Andres 
toome. 

informatsiooni haldamine
Börsiettevõttena lähtub AS Harju Elekter avatuse ja investorite võrdse kohtlemise põhimõttest. Börsireglemendis nõu-
tav info avaldatakse regulaarselt kooskõlas tähtaegadega, seejuures lähtub Harju Elekter põhimõttest mitte avaldada 
ettevaatavaid prognoose – kajastatakse ja kommenteeritakse toimunud faktilist informatsiooni.

Investorite ja avalikkuse operatiivseks teavitamiseks peab ettevõte kodulehekülge, mis sisaldab kõiki börsiteateid, 
majandusaruandeid, samuti ülevaadet kontserni ajaloost, toodetest ja muust olulisest. Kõigil kontserni tütar- 
ja sidusettevõtetel on ka oma kodulehed.
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KONSOLIDEERITUD  
FINANTSSEISUNDI ARUANNE

Aastaaruande lisad on raamatupidamise aastaaruande lahutamatud osad.

31. detsembri seisuga  EEK ‘000 EUR’000

Lisa 2010 2009 2010 2009

Käibevara

Raha- ja pangakontod 7 37 556 35 640 2 400 2 278

Äritegevuse ja muud nõuded 8 101 376 70 238 6 479 4 489

Ettemaksed 9 1 917 2 499 123 160

Varud 10 84 659 79 352 5 411 5 071

Käibevara kokku 225 508 187 729 14 413 11 998

Põhivara

Investeeringud sidusettevõttesse 11 10 642 9 681 680 619

Muud pikaajalised finantsinvesteeringud 12 337 020 153 172 21 539 9 789

Kinnisvarainvesteeringud 13 136 298 137 176 8 711 8 768

Materiaalne põhivara 14 146 287 124 575 9 350 7 962

Immateriaalne põhivara 16 6 592 5 815 421 371

Põhivara kokku 636 839 430 419 40 701 27 509

VARAD KOKKU 862 347 618 148 55 114 39 507

Kohustused

Võlakohustused 17 24 074 18 166 1 539 1 161

Võlad tarnijatele ja muud võlad 19 81 003 75 890 5 178 4 850

Maksuvõlad   20 14 323 9 747 915 624

Ettevõtte tulumaks 20 296 620 19 39

Lühiajalised eraldised 21 1 236 1 157 79 74

Ettemakstud tulevaste perioodide tulud 0 1 564 0 100

Lühiajalised kohustused kokku 120 932 107 144 7 730 6 848

Võlakohustused 17 28 607 7 016 1 828 448

Eraldised 21 160 0 10 0

Pikaajalised kohustused kokku 28 767 7 016 1 838 448

Kohustused kokku 149 699 114 160 9 568 7 296

Omakapital

Aktsiakapital 23 168 000 168 000 10 737 10 737

Ülekurss 6 000 6 000 384 384

Reservid 23 334 781 149 760 21 396 9 571

Jaotamata kasum 178 997 156 770 11 440 10 020

Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital kokku 687 778 480 530 43 957 30 712

Mitte-kontrolliv osalus 24 870 23 458 1 589 1 499

Omakapital kokku 712 648 503 988 45 546 32 211

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 862 347 618 148 55 114 39 507

Sisukord
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KONSOLIDEERITUD  
KOONDKASUMIARUANNE

01. jaanuar kuni 31 detsember  EEK ‘000 EUR’000

Lisa 2010 2009 2010 2009

Müügitulud 24, 25 639 708 632 675 40 885 40 435

Müüdud toodete kulud 25 -542 896 -528 071 -34 697 -33 750

Brutokasum 96 812 104 604 6 188 6 685

Turustuskulud 25 -29 501 -30 731 -1 885 -1 964

Üldhalduskulud 25 -43 334 -46 047 -2 770 -2 943

Muud äritulud 25 453 1 077 29 69

Muud ärikulud 25 -666 -590 -43 -38

Ärikasum 23 764 28 313 1 519 1 809

Finantstulud 25 17 344 9 160 1 109 585

Finantskulud 25 -1 046 -1 204 -67 -77

Kasum/kahjum (-) sidusettevõttest kapitaliosaluse meetodil 11 961 -8 226 61 -525

Kasum enne maksustamist 41 023 28 043 2 622 1 792

Tulumaks 26 -5 111 -6 356 -327 -406

Aruandeaasta puhaskasum 35 912 21 687 2 295 1 386

Muu koondkasum

   Finantsvara ümberhindluse netokasum 12, 23 192 109 83 365 12 278 5 328

   Finantsvara müügiga realiseerunud kasum (-) 23 -7 187 -3 351 -459 -214

   Valuutakursi vahed välisettevõtte ümberarvestusel 110 0 7 0

Aruandeaasta muu koondkasum kokku 185 032 80 014 11 826 5 114

Aruandeaasta koondkasum kokku 220 944 101 701 14 121 6 500

Puhaskasumi jaotus:

    Emaettevõtte omanike osa puhaskasumist 34 008 19 226 2 173 1 229

    Mitte-kontrolliv osa puhaskasumist 1 904 2 461 122 157

Aruandeaasta puhaskasum kokku 35 912 21 687 2 295 1 386

Koondkasumi jaotus:

   Emaettevõtte omanike osa koondkasumist 219 029 99 240 13 998 6 343

   Mitte-kontrolliv osa koondkasumist 1 915 2 461 123 157

Aruandeaasta koondkasum kokku 220 944 101 701 14 121 6 500

Puhaskasum aktsia kohta

   Tavapuhaskasum aktsia kohta (EEK, EUR) 27 2,02 1,14 0,13 0,07

   Lahustatud puhaskasum aktsia kohta  (EEK, EUR) 27 2,00 1,14 0,13 0,07

Aastaaruande lisad on raamatupidamise aastaaruande lahutamatud osad.
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KONSOLIDEERITUD  
RAHAVOOgUDE ARUANNE

Aastaaruande lisad on raamatupidamise aastaaruande lahutamatud osad.

EEK ‘000 EUR’000

01. jaanuar kuni 31 detsember Lisa 2010 2009 2010 2009

Rahavood äritegevusest

  Ärikasum 23 764 28 313 1 519 1 809

    Korrigeerimised

           Põhivara kulum ja väärtuse langus 13, 14,
16, 25

21 576 19 941 1 379 1 275

           Kasum põhivara müügist 25 -43 -111 -3 -7

           Aktsiapõhine hüvitis 1 659 899 106 57

    Äritegevusega seotud nõuete muutus -30 557 29 847 -1 953 1 908

    Varude muutus -5 307 43 999 -339 2 812

    Äritegevusega seotud kohustuste muutus 10 411 -35 127 665 -2 245

    Makstud ettevõtte tulumaks 28 -5 435 -7 240 -347 -463

    Makstud intressid 28 -972 -1 130 -62 -72

Kokku rahavood äritegevusest 15 096 79 391 965 5 074

Rahavood investeerimistegevusest

    Kinnisvarainvesteeringute soetamine 28 -6 711 -7 209 -429 -461

    Materiaalse põhivara soetamine 28 -6 604 -17 886 -422 -1 143

    Tasutud immateriaalne põhivara 16 -2 131 -3 844 -136 -246

    Tasutud finantsinvesteeringute eest 0 -178 0 -11

    Laekunud põhivara müügist 46 2 313 3 148

    Laekunud finantsinvesteeringute müügist 12 9 235 6 318 590 404

    Laekunud intressid 28 421 746 27 48

    Saadud dividendid 25 8 762 3 474 560 222

Kokku rahavood investeerimistegevusest 3 018 -16 266 193 -1 039

Rahavood finantseerimistegevusest

    Saadud laenud 17 5 889 0 377 0

    Laenude tagasimaksed 17 -3 682 -31 239 -235 -1 997

    Kapitalirendi põhiosa maksed 17 -4 515 -2 181 -289 -139

    Aktsiate emiteerimine 163 0 10 0

    Makstud dividendid -14 106 -17 355 -902 -1 109

Kokku rahavood finantseerimistegevusest -16 251 -50 775 -1 039 -3 245

Kokku rahavood 1 863 12 350 119 790

Raha jääk perioodi algul 35 640 23 379 2 278 1 494

    Rahajääkide muutus 1 863 12 350 119 790

    Valuutakursside muutuste mõju 25 53 -89 3 -6

Raha jääk perioodi lõpus 7 37 556 35 640 2 400 2 278
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KONSOLIDEERITUD  
OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

Aastaaruande lisad on raamatupidamise aastaaruande lahutamatud osad.

 Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital

EEK ‘000

Aktsia-
kapital

Ülekurss Reservid Jaotamata 
kasum

Kokku Mitte- 
kontrolliv

osalus

KOKKU

Saldo 31.12.2008 168 000 6 000 69 746 153 445 397 191 21 552 418 743

Puhaskasum 2009 0 0 0 19 226 19 226 2 461 21 687

Muu koondkasum 2009 0 0 80 014 0 80 014 0 80 014

Koondkasum kokku 0 0 80 014 19 226 99 240 2 461 101 701

Aktsiapõhine hüvitis 0 0 0 899 899 0 899

Dividendid 0 0 0 -16 800 -16 800 -555 -17 355

Saldo 31.12.2009 168 000 6 000 149 760 156 770 480 530 23 458 503 988

Puhaskasum 2010 0 0 0 34 008 34 008 1 904 35 912

Muu koondkasum 2010 0 0 185 021 0 185 021 11 185 032

Koondkasum 2010 0 0 185 021 34 008 219 029 1 915 220 944

Aktsiapõhine hüvitis 0 0 0 1 659 1 659 0 1 659

Dividendid 0 0 0 -13 440 -13 440 -666 -14 106

Emiteeritud aktsiakapital 0 0 0 0 0 163 163

Saldo 31.12.2010 168 000 6 000 334 781 178 997 687 778 24 870 712 648

EUR’000

Saldo 31.12.2008 10 737 384 4 457 9 808 25 386 1 377 26 763

Puhaskasum 2009 0 0 0 1 229 1 229 157 1 386

Muu koondkasum 2009 0 0 5 114 0  5 114 0  5 114

Koondkasum kokku 0 0 5 114 1 229 6 343 157 6 500

Aktsiapõhine hüvitis 0 0 0 57 57 0 57

Dividendid 0 0 0 -1 074 -1 074 -35 -1 109

Saldo 31.12.2009 10 737 384 9 571 10 020 30 712 1 499 32 211

Puhaskasum 2010 0 0 0 2 173 2 173 122 2 295

Muu koondkasum 2010 0 0 11 825 0 11 825 1 11 826

Koondkasum kokku 0 0 11 825 2 173 13 998 123 14 121

Aktsiapõhine hüvitis 0 0 0 106 106 0 106

Dividendid 0 0 0 -859 -859 -43 -902

Emiteeritud aktsiakapital 0 0 0 0 0 10 10

Saldo 31.12.2010 10 737 384 21 396 11 440 43 957 1 589 45 546

Informatsioon aktsiakapitali ja reservide kohta on esitatud lisas 23.
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KONSOLIDEERITUD  
RAAMATUPIDAMISARUANDE LISAD

1 ÜLDINE INFORMATSIOON
AS Harju Elekter on Eestis registreeritud äriühing. Seisuga 
31.12.2010 koostatud raamatupidamise aastaaruanne hõlmab 
AS-i Harju Elekter (edaspidi Emaettevõte) ning tema tütaret-
tevõtted AS Eltek (Eesti 100%), AS Harju Elekter Elektroteh-
nika (Eesti 100%), Satmatic OY (Soome 100%), Harju Elekter 
AB (Rootsi 90%) ja UAB Rifas (Leedu 51%) - koos kasutatuna 
Kontsern, Kontserni osaluse sidusettevõttes AS Draka Keila 
Cables (Eesti 34%). AS Harju Elekter on noteeritud Tallinna 
Väärtpaberibörsil alates 30. septembrist 1997, 32,14% ettevõtte 
aktsiatest on ASi Harju KEK (Eesti) omandis.

Juhatus allkirjastas 31. detsembril 2010 lõppenud majan-
dusaasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande 29.  
märtsil 2011. Vastavalt Eesti Vabariigi äriseadustikule kinnita-
takse juhatuse poolt koostatud ja nõukogu poolt heakskiidetud 
majandusaasta aruanne, mis sisaldab ka konsolideeritud 
raamatupidamise aastaaruannet, aktsionäride üldkoosolekul. 

Kontserni põhitegevusalaks on elektrienergia jaotus- ja juhti-
misseadmete tootmine ja müük energia-, ehitus- ja tööstus-
sektorisse. Täpsemalt kirjeldatakse Kontserni tegevust lisas 
24 „Segmendiaruanne“.

2 ARUANDE KOOSTAMISE  
 ALUSED
Vastavalt Eesti raamatupidamise seadusele esitatakse emaet-
tevõtte konsolideerimata aruanded (s.t. koondkasumiaruanne, 
finantsseisundi aruanne, rahavoogude aruanne ja omakapi-
tali muutuste aruanne, edaspidi üheskoos „põhiaruanded”) 
konsolideeritud aruande lisades. ASi Harju Elekter konsoli-
deerimata põhiaruanded on esitatud lisas 32 „Emaettevõtte 
põhiaruanded”. Need aruanded on koostatud konsolideeritud 
aruandega samu arvestuspõhimõtteid ja hindamisaluseid 
kasutades, välja arvatud tütar- ja sidusettevõtetesse tehtud 
investeeringute puhul, mis on emaettevõtte konsolideerimata 
aruannetes kajastatud soetamismaksumuses.

2.1. Vastavuse kinnitus

ASi Harju Elekter ja tema tütarettevõtete konsolideeritud raa-
matupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas rahvus-
vaheliste standarditega, nagu need on vastu võetud Euroopa 
Liidu poolt (IFRS EL). 

2.2. Hindamisalused

Konsolideeritud raamatupidamisaruannete koostamisel on 
lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud müügi-
kõlblikud finantsvarad, mida hinnatakse õiglases väärtuses. 

2.3. Arvestusvaluuta ja esitusvaluuta

Kontserni ettevõtted kasutavad arvestuses oma majandus-
keskkonna valuutat. Kontserni Eesti ettevõtted kasutavad 
arvestuses Eesti krooni (EEK), Soome ettevõte eurot (EUR), 
Rootsi ettevõte Rootsi krooni (SEK) ja Leedu ettevõtted Leedu 
litti (LTL). Eesti kroon on fikseeritud euro suhtes kursiga 
15,6466 krooni 1 euro kohta ja Leedu litt 3,4528 litti 1 euro 
kohta.

Konsolideeritud finantsaruanded esitatakse tuhandetes Eesti 
kroonides, mis on Emaettevõtte arvestus- ja esitusvaluuta ning 
kõik arvnäitajad on ümardatud lähima tuhandeni, kui pole osu-
tatud teisiti. Vastavalt Tallinna Börsi reglemendi nõuetele on 
raamatupidamise aastaaruanne lisaks Eesti kroonile  esitatud 
ka eurodes. Kuna Eesti krooni kurss euro suhtes on fikseeri-
tud (vt eelnev lõik), siis ei teki sellisest aruannete esitusviisist 
valuutakursi erinevusi. Tuhande Eesti krooni tähisena on 
aruandes kasutatud lühendit EEK’000 ja tuhande euro tähisena 
EUR’000. 

2.4. Hinnangute ja otsuste kasutamine

IFRS EL-ga kooskõlas oleva raamatupidamise aastaaruande 
koostamine nõuab juhtkonnapoolset eelduste kujundamist, 
hinnangute langetamist ja otsuste tegemist, mis mõjutavad 
rakendatavaid arvestuspõhimõtteid ja kajastatud varasid 
ja kohustusi ning tulusid ja kulusid. Hinnangud ja nendega 
seotud eeldused tuginevad ajaloolisele kogemusele ning 
mitmetele muudele faktidele, mis on eeldatavasti asjakohased 
ning lähtuvad asjaoludest, mis kujundavad põhimõtted varade 
ja kohustuste väärtuste hindamiseks, mis ei tulene otseselt 
muudest allikatest. Tegelikud tulemused võivad olla hinnangu-
test erinevad.

Hinnangud ja nende aluseks olevad eeldused vaadatakse 
perioodiliselt üle. Raamatupidamislike hinnangute ülevaatami-
sest tulenev mõju kajastatakse hinnangute muutmise perioodil 
ja tulevastel perioodidel, mida muutus mõjutab. Valdkonnad, 
milles hinnangute osakaal või keerukuse tase on suurem, või 
valdkondades, kus eeldused ja hinnangud on konsolideeritud 
raamatupidamisaruannete suhtes olulised, on esitatud lisas 5.

Käesolevate konsolideeritud raamatupidamisaruannete koos-
tamisel kasutatud peamised arvestuspõhimõtted on esitatud 
allpool. Neid põhimõtteid on rakendatud lähtudes järjepide-
vuse ja võrreldavuse printsiibist, metoodika muutuste sisu 
ja nende mõju on selgitatud vastavates lisades. Kui finants-
aruannete kirjete esitust või klassifitseerimise meetodit on 
muudetud, siis on vastavalt ümber klassifitseeritud ka eelmise 
perioodi võrreldavad näitajad. 

2.5. Arvestuspõhimõtete muutused

Käesoleva aruande koostamise ajaks on vastu võetud mõned 
uued rahvusvahelised finantsaruandluse standardid ja nende 
muudatused ning tõlgendused, mille rakendamine on Kontser-
nile kohustuslik 1. jaanuaril 2011 või hiljem algavate perioodide 
aruannetes. Juhtkonna hinnangul ei avalda need, välja arvatud 
muudetud IAS 27 Konsolideeritud ja konsolideerimata finants-
aruanded, Kontserni finantsaruannetele olulist mõju. 

Muudetud standardis IAS 27 on „vähemusosaluse” mõiste 
asendatud mõistega „mitte-kontrolliv osalus”, mis on mää-
ratletud kui „tütarettevõtte omakapital, mis ei kuulu otseselt 
ega kaudselt emaettevõttele”. Muudetud standard muudab ka 
mitte-kontrollivate osaluste arvestust, tütarettevõtte üle kont-
rolli kaotamist ja kasumi või kahjumi ning muu koondkasumi 
jaotamist kontrollivate ja mitte-kontrollivate osaluste vahel. 
Arvestuspõhimõtte muutus ei ole avaldanud mõju kasumile 
aktsia kohta.
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3 OLULISEMAD ARVESTUS-   
 PõHIMõTTED 
Kõik Kontserni ettevõtted kohaldasid alljärgnevaid arvestuspõ-
himõtteid ühetaoliselt kõigi konsolideeritud raamatupidamise 
aastaaruandes esitatud perioodide kohta.

3.1. Konsolideerimise alused

(a) Äriühendused

Äriühenduste arvestamisel rakendatakse omandamismee-
todit ja äriühendusi kajastatakse omandamise kuupäeva 
seisuga. Omandamise kuupäev on kuupäev, mil Kontsern 
omandab kontrolli omandatava üle. Kontroll on võime valitseda 
(majandus)üksuse finants- ja tegevuspoliitikat eesmärgiga 
saada selle tegevusest majanduslikku kasu. Kontrolli hindami-
sel võtab Kontsern arvesse hetkel kasutatavaid potentsiaalseid 
hääleõigusi.

Omandamiste puhul mõõdab Kontsern firmaväärtust omanda-
mise kuupäeval järgmiselt:

• üleantud tasu õiglases väärtuses, pluss

• mitte-kontrollivate osaluste summa omandatavas, pluss 
etappidena toimuva äriühenduse puhul, omandajale eel-
nevalt omandatavas kuulunud omakapitali osaluse õiglane 
väärtus; miinus

• omandatud eristatavate varade ja ülevõetud kohustuste 
netosumma (üldjuhul õiglases väärtuses).

Kui vahe on negatiivne, kajastatakse soodusostutulu koheselt 
kasumiaruandes.

Kontsern kajastab äriühenduse omandamisega seotud kulud, 
välja arvatud võla- või omakapitaliväärtpaberite emiteerimise 
kulutused, nende tekkimisel kuludena.

Tasumisele kuuluv tinglik tasu kajastatakse omandamise 
kuupäeva seisuga õiglases väärtuses. Omakapitaliks liigitatud 
tingimuslikku tasu ei mõõdeta ümber ja selle arveldamist 
arvestatakse omakapitalis. Hilisemad muutused tingimusliku 
tasu õiglases väärtuses kajastatakse kasumiaruandes.

(b) Tütarettevõtted

Tütarettevõtted on kõik ettevõtted, milles Kontsern omab 
kontrolli finants- ja tegevuspoliitika üle eesmärgiga saada 
selle tegevusest majanduslikku kasu. Kui hinnatakse, kas 
Kontsern omab kontrolli teise ettevõtte üle, võetakse arvesse 
jooksvalt kasutatavate või vahetatavate potentsiaalsete hääle-
õiguste olemasolu ja mõju. Konsolideeritud raamatupidamise 
aastaaruanne hõlmab ASi Harju Elekter ja tema tütarettevõtete 
raamatupidamisaruandeid. Tütarettevõtete finantsaruanded 
on koostatud sama perioodi kohta, nagu konsolideeritud 
raamatupidamise aastaaruanne. Kui tütarettevõte kasutab 
samades tingimustes toimunud samalaadsete tehingute puhul 
konsolideeritud aruandega võrreldes teistsuguseid arvestus-
põhimõtteid, tehakse konsolideeritud aruande koostamisel 
tütarettevõtte finantsaruandeis kohased korrigeerimised. 
Tütarettevõtted konsolideeritakse täielikult alates kuupäevast, 
mil kontroll läheb üle Kontsernile. Nende konsolideerimine 
lõpetatakse alates kuupäevast, mil kontroll lakkab. 

Mitte-kontrolliv osalus on osa selliste tütarettevõtete kasumist 
või kahjumist ning netovarast, mis ei kuulu täielikult Kontser-
nile. Mitte-kontrolliva osalusena näidatakse konsolideeritud 
koondkasumiaruandes Kontsernile otseselt või kaudselt mitte-
kuuluvat osa tütarettevõtete puhaskasumist (kahjumist). Mitte-
kontrollivad osalused kajastatakse konsolideeritud finantssei-
sundi aruandes omakapitali koosseisus eraldi emaettevõtte 
aktsionäridele kuuluvast omakapitalist. 

(c) Sidusettevõtted

Sidusettevõtted on ettevõtted, milles Kontsern omab olulist 
mõju, aga mitte kontrolli, mis üldiselt kaasneb vahemikus 20% 
kuni 50%-lise hääleõiguslike aktsiate omamisega. Investeerin-
guid sidusettevõtetesse kajastatakse kapitaliosaluse meetodil 
ja võetakse algselt arvele soetusmaksumuses. Kontserni 
investeeringud sidusettevõtetesse hõlmavad omandamisel 
tuvastatud firmaväärtust, millest on maha arvatud väärtuse 
langusest tulenevad kumuleerunud kahjumid.

Kontserni osa sidusettevõtete omandamisjärgsetes kasu-
mites või kahjumites kajastatakse aruandeaasta kasumi või 
kahjumina ning Kontserni osa omandamisjärgsetes reservide 
liikumistes kajastatakse reservides. Kumulatiivseid omanda-
misjärgseid muutusi kajastatakse investeeringu bilansilise 
väärtuse korrigeerimistena. Kui Kontserni osa sidusettevõtte 
kahjumis võrdub investeeringuga sidusettevõttes või ületab 
selle, siis lõpetab Kontsern edasiste kahjumiosade kajasta-
mise, välja arvatud siis, kui Kontsern on võtnud sidusettevõtte 
nimel kohustusi või teinud tema eest makseid.

(d) Konsolideerimisel elimineeritavad tehingud

Kontserni ettevõtete vahelised tehingud, saldod ja realisee-
rimata kasumid ja kahjumid Kontserni ettevõtete vahelistelt 
tehingutelt elimineeritakse konsolideeritud aastaaruande 
koostamisel. 

3.2. Välisvaluuta ümberarvutus 

Realiseerimata kasumid Kontserni ja sidusettevõtte vahelistelt 
tehingutelt elimineeritakse ulatuses, mis vastab Kontserni 
osalusele sidusettevõttes. Ka realiseerimata kahjumid elimi-
neeritakse, välja arvatud siis, kui tehing sisaldab tõendeid üle-
antava vara väärtuse languse kohta. Juhul, kui sidusettevõtte 
arvestuspõhimõtted erinevad Kontserni omadest, korrigeeri-
takse sidusettevõtte aruandeid ühtlustamaks arvestuspõhi-
mõtteid Kontserni poolt kasutatavate põhimõtetega.

(a) Välisvaluutapõhised tehingud ja saldod

Välisvaluutas kajastatud tehingud arvestatakse ümber esitus-
valuutasse, kasutades tehingute kuupäevadel kehtinud vahe-
tuskursse. Selliste tehingute arveldamisest ja välisvaluutas 
fikseeritud finantsvarade ja -kohustuste aasta lõpu vahetus-
kursiga ümberarvestamisest tulenevad valuutakursi kasumid 
ja kahjumid kajastatakse aruandeaasta kasumi ja kahjumina.

(b) Välisriikides asuvate ettevõtete aruanded

Kontserni kõikide ettevõtete finantstulemused ja -seisund, 
mille arvestusvaluuta erineb esitusvaluutast, arvestatakse 
ümber esitusvaluutasse. Välismaiste ettevõtete varad ja 
kohustused hinnatakse ümber Eesti kroonidesse bilansipäeval 
kehtinud valuutakursi alusel.

Välismaal asuvate ettevõtete koondkasumiaruanded teisenda-
takse Eesti kroonidesse fikseeritud kursiga: Soome ettevõtte 
aruanne Eesti krooni ja euro (15,6466) ning Leedu ettevõtte 
aruanne Eesti krooni ja Leedu liti (4,53157) Eesti Panga fik-
seeritud vahetuskurssidega. Sellest ajast, kui Eesti kroon ja 
Leedu litt on euroga seotud, ei teki tehingute esitusvaluutasse 
konverteerimisel kursivahesid. Rootsi ettevõtte tulud ja kulud 
arvestatakse Eesti kroonidesse tehingupäeval kehtinud vahe-
tuskursside alusel. Kursivahed kajastatakse muu koondkasumi 
hulgas, ning esitatakse omakapitali koosseisus „Valuutakursi 
muutuste reservina”.

Välismaise üksuse osalisel võõrandamisel või müümisel kajas-
tatakse omakapitalis kajastatud valuutakursi vahed koondka-
sumiaruandes müügikasumi või -kahjumi osana.

Välismaise üksuse omandamisel tekkivaid firmaväärtuse ja 
õiglase väärtuse korrigeerimisi käsitletakse välismaise üksuse 
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varade ja kohustustena ning need arvestatakse ümber sulge-
miskursiga.

3.3. Finantsvarad

Kontsern liigitab oma finantsvarad järgmistesse kategooria-
tesse: laenud ja nõuded ning müügivalmis finantsvarad. Liigi-
tamine sõltub finantsvarade soetamise otstarbest. Juhtkond 
määrab finantsvarade liigituse nende arvelevõtmisel. 

(a) Laenud ja nõuded

Laenud ja nõuded on aktiivsel turul noteerimata finantsvarad, 
mille maksed on püsivad või kindlaksmääratavad, ning nende 
hulka ei kuulu tuletisinstrumendid. Laenud ja nõuded arva-
takse käibevara hulka, v.a tähtaegade puhul, mis on pikemad 
kui 12 kuud pärast bilansipäeva. Need liigitatakse põhivara-
deks. Kontserni laenud ja nõuded hõlmavad finantsseisundi 
aruandes äritegevusega seotud nõudeid ja muid nõudeid ning 
raha ja raha ekvivalente.

• Raha ja raha ekvivalendid, rahavoogude aruanne. Raha ja 
raha ekvivalendid hõlmavad sularaha kassas, nõudmiseni 
hoiuseid pangas, muid lühiajalisi likviidseid investeerin-
guid, mille esialgne tähtaeg on kuni kolm kuud ja mille 
väärtuse muutumise risk on ebaoluline. Rahavood äritege-
vusest on esitatud kaudsel meetodil.  

• Nõuded ostjatele võetakse algselt arvele õiglases väärtu-
ses ja edaspidi mõõdetakse neid amortiseeritud soetus-
maksumuses, kasutades efektiivse intressimäära meeto-
dit, arvates maha kahjumi vara väärtuse langusest. 

 (b) Müügivalmis finantsvarad

Müügivalmis finantsvarad on finantsvarad, mis on määratletud 
sellesse kategooriasse kuuluvana ning nende hulka ei kuulu 
tuletisinstrumendid. Need arvatakse põhivarade hulka, välja 
arvatud juhul, kui juhtkond kavatseb investeeringu võõrandada 
12 kuu jooksul bilansipäevast arvates.

Finantsvarade oste ja müüke kajastatakse tehingu kuupäeval 
– kuupäeval, mil Kontsern otsustab vara osta või müüa. Inves-
teeringud võetakse algselt arvele soetusväärtuses, millele 
lisanduvad tehingukulud. 

Kontserni finantsinvesteeringuid aktsiatesse klassifitsee-
ritakse müügivalmis finantsvaradeks ning neid hinnatakse 
õiglases väärtuses. Finantsvarade õiglase väärtuse muutustest 
tekkinud kasumid ja kahjumid kajastatakse muu koondkasu-
mina, välja arvatud juhtudel, kui tegemist on varade väärtuse 
püsiva langusega. Müügivalmis finantsvarade õiglaseks 
väärtuseks loetakse nende pakkumisnoteeringuid bilansipäeva 
seisuga. Kui müügivalmis finantsvarade kajastamine lõpeta-
takse, kantakse vastav omakapitali akumuleerunud kasum või 
kahjum koondkasumiaruandesse. 

Muid finantsinvesteeringuid, millel puudub aktiivne turg ja 
mille õiglast väärtust ei ole võimalik usaldusväärselt hinnata, 
kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Äritegevusega seotud nõuete väärtuse languse kontrollimist on 
kirjeldatud lisas 3.8. 

3.4. Varud

Varusid kajastatakse kas soetusmaksumuses või neto 
realiseerimisväärtuses, olenevalt sellest, kumb on mada-
lam. Varude arvestamisel kasutatakse Kontsernis kaalutud 
keskmise soetushinna meetodit. Valmis- ja lõpetamata 
toodangu soetusmaksumus hõlmab projekteerimiskulusid, 
toormaterjali, otseseid tööjõukulusid, muid otseseid kulusid ja 
seonduvaid tootmise üldkulusid (tavalise töövõimsuse baasil), 

v.a. laenukulud. Neto realiseerimisväärtus on hinnanguline 
müügihind tavalise äritegevuse käigus, millest on maha arva-
tud kehtivad müügikulud. 

3.5. Kinnisvarainvesteeringud

Kinnisvarainvesteering on vara, mida ettevõte hoiab kas oma-
nikuna või kapitalirendi tingimustel liisinguvõtjana renditulu 
teenimise, väärtuse kasvu või mõlemal eesmärgil. Kinnisva-
rainvesteeringud on näidatud soetusmaksumuse meetodil, 
see tähendab soetusmaksumuses, millest on maha arvatud 
akumuleeritud kulum ja võimalikud allahindlused väärtuse 
langusest.  

Kinnisvarainvesteeringute amortiseerimiseks kasutatakse 
materiaalse põhivara analoogsete objektide amortiseerimi -
seks kasutatavaid amortisatsiooninorme/kasulikku eluiga  
(vt alljärgnev).

3.6. Materiaalne põhivara

(a) Kajastamine ja mõõtmine  

Materiaalset põhivara kajastatakse soetusmaksumuses,  
mida on vähendatud akumuleerunud kulumi ja varade väärtuse 
vähenemisest tuleneva kahjumi võrra. Oma tarbeks valmista-
tud põhivara soetusmaksumus koosneb materjalikulust, otses-
test tööjõukuludest ning proportsionaalsest osast tootmise 
üldkuludest ja põhivara soetamise, ehitamise või tootmisega 
seotud laenukasutuse kulutustest.  

Juhul, kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest 
eristatavatest olulistest komponentidest, millel on erinevad 
kasulikud eluead, võetakse need komponendid raamatupi-
damises arvele eraldi varaobjektidena, määrates neile eraldi 
amortisatsiooninormid vastavalt komponentide kasulikule 
elueale. 

(b) Edaspidised väljaminekud 

Mõne materiaalse põhivaraobjekti osasid tuleb teatud ajava-
hemike järgi vahetada või renoveerida. Sellised väljaminekud 
kajastatakse materiaalse põhivara bilansilises maksumuses 
juhul, kui on tõenäoline, et ettevõte saab varaobjekti osaga 
seotud tulevast kasu ja varaobjekti osa soetusmaksumust 
saab usaldusväärselt hinnata. Asendatud osade kajastamine 
finantsseisundi aruandes lõpetatakse. 

Vastavalt eelmises lõigus toodud arvelevõtmise põhimõtetele ei 
kajastata materiaalse põhivara objekti bilansilises maksumu-
ses igapäevase hooldusega seotud kulusid. Sellised väljamine-
kud on tekkepõhiselt perioodikulud.

(c) Kulumi arvestus

Kulum kajastatakse kuludes ning arvestatakse materiaalselt 
põhivaralt ning selle  eristatavatelt komponentidelt lineaarsel 
meetodil. Maad ja lõpetamata ehitisi ei amortiseerita. Kont-
serni ettevõtted kasutavad suures osas ühetaolisi amortisat-
siooninorme. Hinnangulised majanduslikult kasulikud eluead 
on järgmised: 

Materiaalse põhivara grupp Kasulik eluiga

Ehitised ja rajatised 10 - 33 aastat

Tootmisseadmed 6 2/3  - 10  aastat

Muud masinad ja seadmed 4 - 6 2/3 aastat

Sõidukid 5 - 6 2/3 aastat

Muu inventar 3 - 6 2/3 aastat

Materiaalsele põhivarale määratud kasulikud eluead, jääkväär-
tused ja amortisatsioonimeetodid vaadatakse üle iga-aasta-
selt. Muudatustest tulenev mõju kajastub aruandeperioodis ja 
järgnevates perioodides. 
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3.7. Immateriaalne põhivara

Immateriaalset põhivara (välja arvatud firmaväärtus) amor-
tiseeritakse lineaarsel meetodil hinnangulise kasuliku eluea 
jooksul. Immateriaalse põhivara väärtuse langust hinnatakse 
juhul, kui eksisteerib sellele viitavaid asjaolusid, analoogiliselt 
materiaalse põhivara väärtuse languse hindamisele. 

(a) Uurimis- arenguväljaminekud

Arenguväljaminekud on kulutused, mida tehakse uurimistu-
lemuste rakendamisel uute toodete ja teenuste väljatöötami-
seks.  Uute teaduslike või tehniliste teadmiste genereerimise 
eesmärgil läbiviidud uuringute ja teadustööga seotud kulutu-
sed kajastatakse nende tekkimise momendil aruandeperioodi 
kahjumina. 

Arenguväljaminekud kapitaliseeritakse ainult juhul, kui 
varasemate uuringute tulemusi kasutatakse nii tehniliselt 
kui majanduslikult otstarbeka uue toote või tootmisprotsessi 
väljatöötamisel  ning kui Kontsernil on arendusprojekti lõpe-
tamiseks piisavalt vahendeid. Kapitaliseeritud väljaminekud 
sisaldavad materjalikulu, otseseid tööjõukulusid ning tootmise 
üldkulude proportsionaalset osa. Muud arenguväljaminekud 
kajastatakse nende tekkimise perioodil koondkasumiaruandes 
kuluna. Kapitaliseeritud arenguväljaminekud kajastatakse 
soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleerunud 
kulum (vt. alljärgnev) ja vara väärtuse vähenemisest tulenevad 
kahjumid. Arenguväljaminekud kantakse kuludesse lineaarselt 
eeldatava kasuliku eluea jooksul, mille maksimumpikkus ei 
ületa 5 aastat. 

(b) Muu immateriaalne vara

Muu immateriaalne vara hõlmab litsentse ja arvutitarkvara. 
Omandatud litsentsid kajastatakse soetusmaksumuses. 
Omandatud arvutitarkvaralitsentsid kapitaliseeritakse asja-
omase tarkvara omandamiseks ja kasutusse võtmiseks kantud 
kulude põhjal.

Muu ostetud immateriaalne vara kajastatakse soetusmaksu-
muses, vähendatuna akumuleerunud kulumi ja vara väärtuse 
vähenemisest (vt alljärgnev) tulenevate kahjumite võrra. Muu 
immateriaalne põhivara kantakse kuludesse lineaarselt eelda-
tava kasuliku eluea jooksul, mille maksimumpikkus ei ületa  
5 aastat. 

3.8. Varade väärtuse vähenemine

Äritegevuse nõuete väärtuse langus määratletakse siis, kui 
mõistlikul alusel on põhjust eeldada, et Kontsern ei saa 
tagasi kõiki nõuete esialgsete tingimuste kohaselt saadaole-
vaid summasid. Erinevus bilansilise maksumuse ja tulevaste 
efektiivse intressimäära alusel diskonteeritud rahavoogude 
vahel kajastatakse allahindluse kahjumina koondkasumi-
aruandes turustuskuludena. Kui äritegevusega seotud nõue 
osutub lootusetuks, kantakse see äritegevusega seotud nõuete 
reservkonto arvelt maha. Varem mahakantud summade 
laekumisel krediteeritakse koondkasumiaruandes müügi- ja 
turunduskulusid. Korrigeeritud soetusmaksumuses kajasta-
tud nõuete kaetav väärtus arvutatakse tulevaste rahavoogude 
nüüdisväärtusena kasutades varaga seotud algset efektiivset 
intressimäära. Lühiajalisi nõudeid ei diskonteerita.

Igal bilansipäeval hindab Kontsern kriitiliselt, kas on märke, 
mis võiksid viidata varade väärtuse langusele. Nii toimitakse 
varadega, mis ei ole varud ja edasilükkunud maksuvarad. Kui 
ilmneb märke varade väärtuse võimalikust vähenemisest, 
viiakse läbi vara kaetava väärtuse test.

Varade väärtuse vähenemisest tulenev kahjum kajastatakse, 
kui vara või raha teeniva üksuse raamatupidamisväärtus ületab 

vastava vara või raha teeniva üksuse kaetava väärtuse. Varade 
väärtuse vähenemisest tulenev kahjum kajastatakse aruan-
deaasta kahjumina.

Raha teeniva üksuse väärtuse langusest tekkinud kahjum 
jaotatakse selliselt, et esiteks vähendatakse üksusele (üksuste 
rühmale) jaotatud firmaväärtuse bilansilist maksumust ning 
seejärel hinnatakse proportsionaalselt alla kõik kõnealusesse 
üksusesse (üksuste rühma) kuuluvad varad.

Kui müügivalmis finantsvara õiglase väärtuse langus on 
kajastatud otse omakapitalis ja esineb objektiivseid tõendeid 
varaobjekti väärtuse languse kohta, siis otse omakapitalis 
kajastatud kumulatiivne kahjum kajastatakse aruandeaasta 
kahjumis, ehkki finantsvara enese kajastamist ei ole lõpeta-
tud. Koondkasumiaruandes kajastatava kumulatiivse kahjumi 
summa on soetusmaksumuse ja antud hetke õiglase väärtuse 
vaheline erinevus, millest on maha arvatud eelnevalt koond-
kasumiaruandes kajastatud kõnealuse finantsvara kõik vara 
väärtuse langusest tulenevad kahjumid. 

Muude varade kaetav väärtus on kõrgem kas vara õiglasest 
väärtusest, mida on vähendatud müügikulude võrra või vara 
kasutusväärtusest. Vara kasutusväärtuse hindamisel diskon-
teeritakse hinnangulised tulevased rahavood nende nüüdis-
väärtusesse, kasutades tulumaksueelset diskontomäära, 
mis peegeldab nii raha väärtuse muutust ajas kui ka varaga 
seonduvaid riske. Kui vara ei genereeri iseseisvalt rahavoogu, 
leitakse kaetav väärtus raha teeniva üksuse kohta, mille koos-
seisu nimetatud vara kuulub.

Korrigeeritud seotusmaksumuses kajastatud nõuete kaetavat 
väärtust suurendatakse ainult juhul, kui kaetava väärtuse suu-
renemine on objektiivselt seostatav sündmusega, mis toimus 
pärast väärtuse vähenemisest tuleneva kahjumi kajastamist.

Müügivalmiks liigitatud omakapitaliinstrumenti tehtud inves-
teeringu väärtuse langusest tulenevaid kahjumeid ei tühistata 
koondkasumiaruande kaudu. Kui müügivalmiks liigitatud võla-
instrumendi õiglane väärtus tõuseb ja seda tõusu saab objek-
tiivselt seostada sündmusega, mis toimus pärast vara väärtuse 
langusest tuleneva kahjumi kajastamist koondkasumiaruan-
des, siis tühistatakse vara väärtuse langusest tulenev kahjum 
ja tühistamise summa kajastatakse koondkasumiaruandes. 

Teiste varade kaetavat väärtust suurendatakse juhul, kui on 
viiteid, et vara väärtus on tõusnud ja kaetava väärtuse arvu-
tamisel kasutatud hinnangud muutuvad.  Kui väärtuse testi 
tulemusel selgub, et vara kaetav väärtus on tõusnud üle bilan-
silise jääkmaksumuse, tühistatakse varasem allahindlus ning 
suurendatakse bilansilist jääkmaksumust. Ülempiiriks on vara 
bilansiline jääkmaksumus, mis oleks kujunenud arvestades 
vahepealsetel aastatel normaalset amortisatsiooni.

3.9. Rendilepingud

Kapitalirenditehinguks loetakse tehingut, mille kohaselt kõik 
olulised vara kasutamisega seotud riskid ja hüved siirduvad 
rentnikule. Ülejäänud rendilepinguid käsitletakse kasutusren-
dina. 

(a) Kontsern kui rendileandja

Kapitalirendi alusel väljarenditud vara kajastatakse finantssei-
sundi aruandes nõudena kapitalirenti tehtud netoinvesteeringu 
summas. Saadavad rendimaksed jagatakse kapitalirendinõude 
põhiosa makseteks ja finantstuluks. Finantstulu kajastatakse 
rendiperioodi jooksul efektiivse intressimäära alusel.

Kasutusrendi tingimustel väljarenditud vara kajastatakse finants-
seisundi aruandes tavakorras, analoogselt muule ettevõtte 
finantsseisundi aruandes kajastatavale varale. Kasutusrendi 
maksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt tuluna.
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(b) Kontsern kui rentnik

Kapitalirendiga seotud vara ja kohustused kajastatakse algselt 
finantsseisundi aruandes vara ja kohustusena renditud vara 
õiglase väärtuse summas või rendimaksete miinimumsumma 
nüüdisväärtuses, juhul kui see on madalam. Makstavad rendi-
maksed jagatakse finantskuluks ja kohustuse vähendamiseks. 
Finantskulud jaotatakse rendiperioodile nii, et intressimäär 
oleks igal ajahetkel rendiperioodi jooksul kohustuse jääkmak-
sumuse suhtes sama. Kasutusrendi maksed kajastatakse 
rendiperioodi jooksul lineaarselt kuluna. 

3.10. Finantskohustused 

Kohustused, mille maksetähtajad on finantsseisundi aruande 
kuupäevast arvestatuna üle ühe aasta, on finantsseisundi 
aruandes esitatud pikaajaliste kohustustena. Kohustused liigi-
tatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist 
kuu jooksul alates bilansipäevast. 

(a) Laenud ja võlakohustused 

Laenud ja võlakohustused võetakse algselt arvele õiglases 
väärtuses, millest on maha arvatud kantud tehingukulud. 
Edaspidi kajastatakse laene amortiseeritud soetusmaksumu-
ses; erinevused tulude (millest on maha arvatud tehingukulud) 
ja lunastamisväärtuse vahel kajastatakse koondkasumiaruan-
des laenuperioodi vältel, kasutades efektiivse intressimäära 
meetodit, v.a. kapitaliseerimisele kuuluvad intressid.

 (b) Võlad tarnijatele

Võlad tarnijatele võetakse algselt arvele õiglases väärtuses ja 
edaspidi mõõdetakse neid amortiseeritud soetusmaksumuses, 
kasutades efektiivse intressimäära meetodit. 

3.11. Tulumaks

(a) Ettevõtte tulumaks

Eestis 1. jaanuarist 2000 jõustunud tulumaksuseaduse 
kohaselt ei maksustata ettevõtte kasumit, vaid dividende. 
Dividendide väljamaksmisega kaasnevat tulumaksu kajas-
tatakse kohustusena ja kuluna dividendide väljakuulutamise 
hetkel. Dividendide tulumaksu kajastatakse tulumaksukuluna 
koondkasumiaruandes samal perioodil, kui dividendid välja 
kuulutatakse, sõltumata sellest, mis perioodi eest need on 
välja kuulutatud või millal need tegelikult välja makstakse. 
Tulevase dividendi tulumaksu suhtes ei moodustata eraldist 
enne dividendide väljakuulutamist, kuid info selle kohta avali-
kustatakse lisades. 
Konsolideeritud koondkasumiaruandes kajastatakse Leedus ja 
Soomes asuvate tütarettevõtete kasumilt arvestatud ettevõtte 
tulumaks, edasilükkunud tulumaksukohustus ning Eesti ette-
võtete dividendide tulumaks.

(b) Edasilükkunud tulumaks

Kehtiva tulumaksuseaduse kohaselt ei teki kontserni Eestis 
asuvatel ettevõtetel erinevusi varade ja kohustuste maksuar-
vestuslike ja bilansiliste jääkväärtuste vahel, millelt tekiks  
edasilükkunud tulumaksukohustus või –nõue. Vastavalt 
asukohariigi tulumaksuseadustele maksustatakse Soomes 
ja Leedus ettevõtte kasumit, mida on korrigeeritud nendes 
seadustes ettenähtud erinevustega (vt alljärgnev).

(c) Välismaiste tütarettevõtete tulumaks

Tulumaks koosneb jooksvast ja edasilükkunud tulumaksust. 
Reeglina kajastatakse tulumaks koondkasumiaruandes, välja 
arvatud juhul, kui see seondub otse omakapitalis kajastatud 
tehingutega. Sellisel juhul kajastatakse ka tulumaks otse oma-
kapitalis.

Jooksev tulumaks koosneb majandusaasta maksustatavalt 
tulult arvestatud tulumaksust, kasutades bilansipäeval kehtivat 
või sisuliselt kehtivat maksumäära, ning eelmiste perioodide 
korrigeeritud maksukohustustest. 

Edasilükkunud tulumaksu kajastatakse bilansilisel meetodil, 
mille kohaselt näidatakse finantsseisundi aruandes ajutiste 
erinevuste tõttu edasilükkunud maksusummad. Ajutised 
erinevused on vahed varade ja kohustuste maksubaasi ning 
raamatupidamisväärtuse vahel. Alljärgnevaid ajutisi erinevusi 
ei arvestata: 

• maksustamisel mittemahaarvatav firmaväärtus; 

• varade või kohustuste esmane kajastamine, mis ei mõjuta 
ei arvestuslikku kasumit ega ka maksustatavat tulu;

• tütarettevõtete investeeringutest tulenevad erinevused, kui 
on tõenäoline, et ajutine erinevus ei kao lähemas tulevikus. 

Ajutiste erinevuste tõttu edasilükkunud tulumaksusumma  
leidmisel arvestatakse vara realiseerimise või kohustuse likvi-
deerimise eeldatavat viisi ning maksusumma kalkuleerimisel 
kasutatakse maksumäära, mis kehtib või sisuliselt kehtib 
finantsseisundi aruande kuupäeval.  

Edasilükkunud tulumaksu mõõdetakse maksumääradega, 
mida eeldatavalt rakendatakse ajutiste erinevuste tühistamis-
perioodidel, lähtudes bilansipäeval kehtinud või olulises osas 
kehtima hakanud seadustest. Edasilükkunud tulumaksuvara 
ja –kohustused tasaarvestatakse, kui selleks on seaduslik 
õigus ning nad on seotud ühe ja sama maksuhalduri poolt 
ühe ja sama maksukohustuslase tulumaksustamisega, kuid 
on mõeldud nende jooksvate maksukohustuste ja –varade 
tasaarvestamiseks netosummas või kui nende maksuvarad ja 
–kohustused realiseeritakse üheaegselt.

3.12. Töötajate hüvitised

(a) Kasumiosalus ja boonusskeemid

Kontsern kajastab kasumiosalusega ja preemiate maksmisega 
seotud kohustust ja kulusid valemi abil, mis võtab arvesse 
pärast teatud korrigeerimisi ettevõtte aktsionäridele omistata-
vat kasumit. Kontsern kajastab eraldist, kui see tuleneb lepin-
gust või kui varasem praktika on loonud faktilise kohustuse.

(b) Töösuhte lõpetamise hüvitised

Töösuhte lõpetamise hüvitised kuuluvad maksmisele siis, kui 
Kontsern lõpetab töösuhte enne tavapärast pensionilejää-
mise kuupäeva või kui töötaja aktsepteerib vabatahtlikku töölt 
lahkumist vastutasuna nende hüvitiste eest. Kontsern kajastab 
töösuhte lõpetamise hüvitisi, kui ta on selgelt kohustunud: 
lõpetama töösuhte olemasolevate töötajatega vastavalt üksik-
asjalikule ametlikule kavale, millest ettevõttel ei ole reaal-
selt võimalik taganeda; maksma töötajatele tehtud töösuhte 
lõpetamist soodustava pakkumise alusel hüvitist. Kui töösuhte 
lõpetamise hüvitiste maksetähtaeg saabub enam kui 12 kuud 
pärast bilansipäeva, diskonteeritakse makse.

3.13. Eraldised 

Eraldised kajastatakse siis, kui: Kontsernil on varasematest 
sündmustest tulenev juriidiline või faktiline kohustus; kui 
on tõenäoline, et selle kohustuse arveldamiseks on nõutav 
ressursside väljavool; summa on usaldusväärselt hinnatav. 
Eraldisi ei kajastata tulevase tegevuskahjumi katteks.

Mitme sarnase kohustuse olemasolu korral määratakse 
kohustuste täitmiseks vajalik ressursside vähenemise tõenäo-
sus kindlaks, vaadeldes kõiki kohustusi kui üht tervikut. Eral-
dis kajastatakse ka siis, kui ressursside väljavoolu tõenäosus 
seoses mistahes samasse kohustuste liiki kuuluva üksikko-
hustusega võib olla väike.
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Eraldisi mõõdetakse kohustuse täitmiseks eeldatavalt vajalike 
kulutuste nüüdisväärtuses, kasutades maksueelset diskonto-
määra, mis kajastab turu hinnanguid raha hetkeväärtusele ja 
kohustusele iseloomulikele riskidele. Aja möödumisest tulenev 
eraldise suurenemine kajastatakse intressikuluna.

Finantsgarantiileping võetakse arvele õiglases väärtuses ning 
kajastatakse edaspidi kõrgemas väärtuses järgnevatest: (a) 
väärtuses, mis vastab parima hinnangu kohaselt väljamine-
kule, mis on nõutav bilansipäeval kehtinud finantskohustuse 
tasumiseks või (b) soetusmaksumuses, millest on maha arva-
tud amortisatsioon.  

3.14. Tingimuslikud kohustused 

Olulised lubadused ja muud kohustused, mis tulevikus võivad 
teatud tingimustel muutuda kohustuseks, on avalikustatud 
raamatupidamise aastaaruande lisades tingimuslike kohus-
tustena. Tingimuslike kohustuste üle peetakse arvestust 
finantsseisundi aruande väliselt.

3.15. Aktsiakapital

Lihtaktsiad liigitatakse omakapitaliks. Uute aktsiate või opt-
sioonide emiteerimisega otseselt kaasnevad kulud kajasta-
takse omakapitalis mahaarvamisena laekumistest.

Kui Kontserni mistahes ettevõte ostab tagasi ettevõtte omaka-
pitaliinstrumendid (omaaktsiad), arvatakse makstav tasu, sh 
otseselt kaasnevad kulud (ilma tulumaksuta), maha emaet-
tevõtte omanike osast omakapitalis kuni aktsiate tühistamise 
või uuesti emiteerimiseni. Nende aktsiate uuesti emiteerimisel 
kantakse saadav tasu, millest on maha arvatud otseselt kaas-
nevad tehingukulud ja seotud tulumaksumõjud, emaettevõte 
omanike osasse omakapitalis.

3.16. Aktsiapõhised tehingud

Kontsernil on omakapitaliinstrumentidega arveldatavaid 
aktsiapõhiseid hüvitisplaane (lisa 23.6.). Aktsiate eest töötajate 
poolt ettevõttele osutatud teenuste (tööpanus) õiglane väärtus 
kajastatakse kuluna koondkasumiaruandes ning omakapitalis 
kirjel „Jaotamata kasum” üleandmisperioodi jooksul (optsiooni 
väljaandmisest kuni aktsiate emiteerimise perioodi alguseni). 
Saadud teenuste õiglane väärtus määratakse lähtudes töötaja-
tele võimaldatud omakapitaliinstrumentide õiglasest väärtu-
sest (turuhinnast) nende võimaldamise kuupäeval.

Aktsiaemissiooni käigus aktsiate eest saadavad summad 
miinus otsesed tehingukulud kajastatakse omakapitalis aktsia-
kapitali (nimiväärtuses) ja ülekursi kirjetel. 

3.17. Segmendiaruandlus

Tegevussegmendid ehk tegevusvaldkonnad on ettevõtte osad, 
mis osalevad äritegevuses ja millelt ettevõte võib teenida tulu 
ja kanda kulusid, millele on kättesaadavad eraldi finantsand-
med ja mille ärikasum vaadatakse regulaarselt üle ettevõtte 
jooksvate otsuste langetajate poolt, otsustamaks segmendile 
vahendite eraldamise ja hindamaks segmendi tulemuslikkust.

Segmendiaruandlus on kooskõlas Kontserni jooksvate otsuste 
langetajale esitatava sisemise aruandlusega. Tegevussegmen-
did on määratud vastavalt sellele, kuidas kasutab sisemisi aru-
andeid Kontserni tegevjuhtkond hindamaks tegevussegmendi 
tulemuslikkust ja langetamaks otsuseid ressursside osas. 

3.18. Tulu kajastamine

Tulu koosneb Kontserni tavapärase äritegevuse käigus kau-
pade ja teenuste müügi eest saadud või saadaoleva tasu õigla-
sest väärtusest. Tulu kajastamisel arvatakse maha käibemaks, 
tagastused, hinnavähendid ja allahindlused ning elimineeri-
takse Kontsernisisene müük.

(a) Kaupade müük – jae- ja hulgimüük

Kontsern toodab ja müüb elektrijaotusseadmeid ja juht-
aparatuuri ning mitmesuguseid metalltooteid. Kauba müüki 
kajastatakse siis, kui Kontserni ettevõte on tarninud tooted 
ostjale, ostjal on täielik otsustusõigus toodete üle ning ei ole 
ühtegi täitmata kohustust, mis võiks mõjutada ostja poolt 
toodete vastuvõtmist. Tulu kajastamine ei toimu enne, kui 
olulised omandiga seonduvad riskid on läinud üle ostjale ja 
ostja on tooted kooskõlas müügilepinguga vastu võtnud või 
vastuvõtmistingimused on täidetud või Kontsernil on objektiiv-
seid tõendeid selle kohta, et kõik vastuvõtmise kriteeriumid 
on täidetud. Müüki kajastatakse müügilepingutes sätestatud 
hindade põhjal.

Kontsernil on elektritarvete müümiseks jaemüügipunktide 
kett. Kaupade müüki kajastatakse siis, kui Kontserni ettevõte 
müüb toote kliendile. Jaemüügil arveldatakse tavaliselt sulara-
has või krediitkaardiga.

(b) Teenuste osutamine

Tulu teenuste osutamisest kajastatakse teenuse osutamise 
momendil või juhul, kui teenuse osutamine kestab pikema 
perioodi, siis lähtudes teenuse valmidusastmest bilansipäeval. 

(c) Renditulu

Kinnisvarainvesteeringutest saadud renditulu kajastatakse 
aruandeperioodi müügituluna rendiperioodi vältel  lineaarselt. 
Antud rendisoodustusi käsitletakse renditulu koostisosana.

(d) Intressitulu

Intressitulu kajastatakse ajalise suhte alusel, kasutades sise-
mise intressimäära meetodit. Kui nõude väärtus on langenud, 
vähendab Kontsern bilansilist maksumust kaetava väärtuseni, 
milleks on prognoositav tulevane rahavoog, mis on diskontee-
ritud instrumendi esialgse tegeliku intressimääraga. Intressi-
tulu langenud väärtusega laenudelt kajastatakse, kasutades 
esialgset tegelikku intressimäära.

(e) Dividenditulu

Dividenditulu kajastatakse siis, kui tekib õigus makseid saada. 

3.19. Puhaskasum aktsia kohta 

Tavapuhaskasum aktsia kohta leitakse jagades aruandeaasta 
emaettevõtte omanike osa puhaskasumist perioodi kaalutud 
keskmise emiteeritud aktsiate arvuga. Lahustatud puhaska-
sum aktsia kohta leitakse jagades aruandeaasta emaettevõtte 
omanike osa puhaskasumist perioodi kaalutud keskmise akt-
siate arvuga, arvesse võttes ka potentsiaalselt emiteeritavate 
aktsiate arvu.

3.20. Dividendide jaotamine

Dividendide jaotamist ettevõtte aktsionäridele kajastatakse 
kohustusena Kontserni finantsaruannetes perioodil, mil ette-
võtte aktsionärid dividendid kinnitavad.

3.21. Seotud osapooled

AS Harju Elekter aastaaruande koostamisel on seotud osa-
poolteks loetud:

• AS Harju KEK, kelle omanduses on 32,14% AS Harju  
Elekter aktsiatest;

• emaettevõtte juhatuse ja nõukogu liikmeid;

• eelpool loetletud isikute lähikondlasi; 

• ettevõtteid, mida kontrollivad juhatuse ja nõukogu liikmed; 
ja

• sidusettevõtteid.

3. OLULISEMAD ARVESTUSPõHIMõTTED (JÄRg)
 3.13. Eraldised (järg)
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4 RAAMATUPIDAMIS-   
 HINNANgUD JA OTSUSED
Rahvusvaheliste finantsaruandluse standardite nõuetele 
vastavate finantsaruannete koostamisel tuleb kasutada juht-
konnapoolseid raamatupidamislikke hinnanguid. Samuti tuleb 
juhtkonnal teha arvestuspõhimõtete valiku ja rakendamisega 
seotud otsuseid.

Juhtkonnapoolseid otsuseid ja hinnanguid on järjepidevalt 
üle vaadatud ning need põhinevad ajaloolisel kogemusel ning 
muudel asjaoludel, mille hulka kuuluvad ka sellised prognoo-
sid tulevaste perioodide sündmuste suhtes, mida peetakse 
olemasolevate tingimuste juures mõistlikeks.

(a) Nõuete hindamine (lisa 8)

Nõuete hindamisel lähtub juhatus parimast talle teadaolevast 
informatsioonist arvestades ajaloolist kogemust. Nõuded 
hinnatakse alla siis, kui mõistlikul alusel on põhjust eeldada, 
et Kontsern ei saa tagasi kõiki nõuete esialgsete tingimuste 
kohaselt saadaolevaid summasid. Nõude väärtuse langusele 
viitavateks asjaoludeks loetakse võlgniku olulisi finantsraskusi, 
võlgniku pankroti või finantsilise ümberkorralduse tõenäosust 
ja maksete maksmata jätmist või maksmisega viivitamist.

(b) Varude hindamine (lisa 10) 

Varude hindamisel lähtub juhatus parimast talle teadaolevast 
informatsioonist arvestades ajaloolist kogemust, üldist taust-
informatsiooni ja võimalikke tulevaste perioodide sündmuste 
eeldusi ja tingimusi. Varude allahindluse suuruse määramisel 
lähtutakse valmistoodangu ja müügiks ostetud kaupade puhul 
nende müügipotentsiaalist ning võimalikust neto realiseeri-
mismaksumusest; tooraine ja materjali hindamisel lähtutakse 
selle kasutuspotentsiaalist valmistoodangu valmistamisel ja 
tulu teenimisel; lõpetamata toodangu hindamisel lähtutakse 
selle valmidusastmest, mida saab usaldusväärselt mõõta. 

(c) Kinnisvarainvesteeringute ja materiaalse põhivara kasulik  
 eluiga (lisa 3.5, 3.6, 13, 14) 

Juhtkond on hinnanud kinnisvara, hoonete ja seadmete 
kasuliku eluea arvestades tootmise mahte ja tingimusi, aja-
loolisi kogemusi antud valdkonnas ning tulevikuperspektiive. 
Amortisatsioonikulu tõstetakse juhul, kui kasulik eluiga osutub 
lühemaks esialgselt prognoositust, tehniliselt vananenud 
varad kantakse maha või hinnatakse alla. 

(d) Tingimuslike kohustuste hindamine (lisa 3.14, 22)

Tingimuslike kohustuste realiseerumise tõenäosuse hinda-
misel lähtub juhtkond oma parimast teadmisest arvestades 
ajaloolist kogemust, üldist taustinformatsiooni ning võimalikke 
tulevaste perioodide sündmuste eeldusi ja tingimusi. 

(e) Eraldised (lisa 21)

Müügilepingute kohaselt annab Kontsern müüdud toodetele 
kaheaastase garantii, kohustudes selle aja jooksul tasuta 
parandama või välja vahetama mittekvaliteetsed või defekti-
dega tooted (sõlmed). Tuginedes ajaloolisele kogemusele moo-
dustatakse eraldis potentsiaalsete kulude katteks. Eraldise 
suuruse hindamisel lähtutakse eelmiste perioodide garantiiku-
ludest, mis on tehtud sarnastele toodetele ja teenustele. 

5 FINANTSRISKIDE JUHTIMINE
5.1. Finantsriski tegurid 

Oma igapäevases tegevuses puutub Kontsern kokku erinevate 
riskidega, mille juhtimine on oluline ning lahutamatu osa 
ettevõtte äritegevusest. Ettevõtte võime identifitseerida, mõõta 
ning kontrollida erinevaid riske on oluliseks sisendiks kogu 
Kontserni kasumlikkusele. Risk on Kontserni juhtkonna poolt 
defineeritud kui võimalik negatiivne kõrvalekalle oodatavast 
finantstulemusest. Peamisteks riskifaktoriteks on tururisk (sh 
valuutarisk, hinnarisk ja intressirisk), krediidirisk, likviidsusrisk 
ja tegevusrisk ning kapitalirisk. 

Kontserni riskijuhtimise aluseks on Tallinna Börsi, Finants-
inspektsiooni ja teiste regulatiivsete organite poolt seatud 
nõuded, üldiselt aktsepteeritud raamatupidamisstandardite ja 
hea tava jälgimine ning ettevõtte sisemised regulatsioonid ning 
riskipoliitikad. Riskide juhtimine üldisel tasandil sisaldab ris-
kide määratlemist, mõõtmist ning kontrollimist. Peamine roll 
riskide juhtimisel ja riskiprotseduuride kinnitamisel on Ema-
ettevõtte juhatusel. Emaettevõtte nõukogu teostab järelvalvet 
juhatuse riskide maandamiseks võetud meetmete üle. 

5.2. Tururisk 

(a) Valuutarisk

Kontserni tegevus toimub Eestis (valuuta EEK), Soomes 
(valuuta EUR), Rootsis (valuuta SEK) ja Leedus (valuuta LTL). 
Nii Eesti kroon kui ka Leedu litt on seotud euroga. 

EEK EUR LTL SEK KOKKU
(tuhandetes) Lisa EEK EUR EEK EUR EEK EUR EEK EUR EEK EUR

Raha ja pangakontod                                               7 15 068 963 16 255 1 039 4 680 299 1 553 99 37 556 2 400
Äritegevuse nõuded 8 23 657 1 512 57 499 3 675 20 177 1 289 43 3 101 376 6 479

Müügivalmis finantsvara                                        12 0 0 337 020 21 539 0 0 0 0 337 020 21 539
KOKKU 38 725 2 475 410 774 26 253 24 857 1 588 1 596 102 475 952 30 418

Võlakohustuste lühiajaline osa 17 -923 -59 -23 061 -1 474 -90 -6 0 0 -24 074 -1 539
Võlad tarnijatele 19 -26 168 -1 672 -17 866 -1 143 -10 847 -693 -19 -1 -54 900 -3 509
Muud lühiajalised kohustused 19, 20 -14 003 -895 -18 148 -1 161 -2 353 -150 -52 -3 -34 556 -2 209

Võlakohustuste pikaajaline osa 17 0 0 -28 581 -1 826 -26 -2 0 0 -28 607 -1 828
KOKKU -41 094 -2 626 -87 656 -5 604 -13 316 -851 -71 -4 -142 137 -9 085
Avatud valuutapositsioon -2 369 -151 323 118 20 649 11 541 737 1 525 98 333 815 21 333
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5 FINANTSRISKIDE JUHTIMINE (JÄRg) 
5.2. Tururisk (järg)

Valuutariskide maandamiseks sõlmitakse kontsernis kõik 
olulised välislepingud eurodes. Kontsernil puuduvad olulised 
nõuded (lisa 8) ja kohustused välisvaluutas, mis ei ole  seotud 
euroga. Kõik olemasolevad pikaajalised laenu- ja kapitaliren-
dilepingud (lisa 17) on sõlmitud eurodes või kontserniettevõtte 
kohalikus valuutas, mistõttu käsitletakse neid valuutariskiva-
bade kohustustena. 

Tulenevalt eeltoodust on juhtkond seisukohal, et Kontsern 
ei ole olulises osas valuutariskidele avatud ja seetõttu ei ole 
Kontsernis kasutatud eraldi instrumente valuutariskide maan-
damiseks 2010. ja 2009. aastal. Informatsioon  valuutakursi 
kasumite ja kahjumite kohta on esitatud lisas 25.

2011. aasta 1. jaanuaril võeti Eestis ametliku valuutana kasutu-
sele euro. 13. juulil 2010 kinnitas Euroopa Liidu rahandus-
ministrite nõukogu vahetuskursiks praeguse ametliku kursi, 
mille kohaselt 1 euro võrdub 15,6466 krooniga. Sellpärast kaob 
krooni ja euro vahetuskursiga seotud valuutarisk.

Euro kasutuselevõtul alates 2011. aasta jaanuarist saab euro 
emaettevõtte arvestusvaluutaks ning Kontserni konsolideeritud 
raamatupidamise aruanne esitatakse samuti eurodes. 

(b) Hinnarisk

Kontsern puutub kokku omakapitaliinstrumentide hinnaris-
kiga, mis tuleneb Kontserni hoitavatest investeeringutest,  

mis on liigitatud finantsvaradeks. Muude pikaajaliste finants-
investeeringutena kajastatud PKC group Oyj aktsiate turuhinna 
kõikumine võib oluliselt mõjutada Kontserni varade väärtust. 
Aktsia turuhind kasvas 2010. aastal 8,77 euro (137,22 krooni) 
võrra ja 2009. aastal 3,60 euro (56,33 krooni)  võrra. Investee-
ringu väärtus kasvas 2010. aastal 192,1 miljoni krooni (12,3 
miljoni euro) võrra ja 2009. aastal 83,4 miljoni krooni (5,3 
miljoni euro) võrra. 

Ümberhindluse kasum/kahjum kajastati muus koondkasumis. 
Informatsioon PKC group Oyj aktsiate kohta on esitatud lisas 12.

(c) Intressirisk 

Kuna Kontsernil ei ole olulisi intressi teenivaid varasid, on 
Kontserni tulud ja äritegevuse rahavood turu intressimäärade 
muutustest sisuliselt sõltumatud.

Kontserni intressimäära risk tuleneb lühiajalistest ja pika-
ajalistest laenudest, mis on võetud ujuva intressimääraga. 
Muutuva määraga laenude kaudu puutub Kontsern kokku 
rahavoogude intressimäära riskiga. Kontserni intressimäärade 
risk on esmalt sõltuvuses Euribori (Euro Interbank Offered 
Rate) võimalikust muutusest. Kontserni pikaajalised võlako-
hustused seisuga 31. detsember 2010 kandsid 3-kuu Euribor-il 
põhinevat ja lühiajalised laenud 1-kuu Euribor-il põhinevat 
ujuvat intressimäära (Lisa 17). 

Kontserni intressiriskide maandamiseks jälgitakse põhimõtet, 
et osa laenulepinguid sõlmitakse fikseeritud intressimääraga. 

EEK ‘000 EUR ‘000

31. detsembri seisuga Lisa 2010 2009 2010 2009

Fikseeritud määraga finantskohustused 17 1 014 2 506 65 160

Muutuva määraga finantskohustused 17 51 667 22 676 3 302 1 449

Kokku 52 681 25 182 3 367 1 609

31. detsembri 2010. aasta seisuga oli fikseeritud intressimääraga pikaajalise laenu jääk 1,0 miljonit krooni (65 tuhat eurot). 
Kontserni juhtkonna hinnangul ei mõjuta intressi fikseerimise asjaolu oluliselt Kontserni pikaajaliste laenude õiglast väärtust. 
2010. aastal oli pikaajaliste võlakohustuste fikseeritud intressimäär 4,3%.

Kui bilansipäeval oleks toimunud ühe protsendipunkti suurune muutus intressimäärades, oleks kasum või kahjum kasvanud  
(või kahanenud) alljärgnevalt (eeldusel, ülejäänud muutujad on konstantsed). Samadel alustel tehti arvutus ka 2009. aastal.

EEK ‘000 EUR ‘000

31. detsembri seisuga                                          2010 2009 2010 2009

Ühe protsendipunkti suurune tõus -516 -251 -33 -16

Ühe protsendipunkti suurune langus 516 251 33 16

Bilansipäeval oli Kontserni intressikandvate finantsinstrumentide intressimäärade struktuur järgmine: 

5.3. Krediidirisk

Krediidirisk tuleneb rahast ja raha ekvivalentidest, tuletis-
instrumentidest ning hoiustest pangas ja finantsasutustes 
ning ka klientide krediidist, sh tasumata nõuetest ja sõlmitud 
tehingutest. Krediidirisk väljendab potentsiaalset kahju, mis 
tekib juhul, kui vastaspooled ei suuda täita oma lepingulisi 
kohustusi. 

Krediidiriskide vähendamiseks jälgitakse igapäevaselt klientide 
maksedistsipliini ja nende võimet endale võetud kohustusi 

täita. Kontsernisiseste ja -väliste reitingute põhjal kehtesta-
takse klientidele individuaalsed krediidilimiidid. Krediidilimii-
tide kasutamise üle teostatakse regulaarset seiret. Jaeklien-
tidele müügil toimub arveldus sularahas või tuntud pankade 
maksekaartidega – seega ei kaasne jaeklientidega krediidi-
riski. On kehtestatud tingimused, mille korral alustatakse võla 
sissenõudmist kohtu teel.   

Maksimaalne krediidiriskile avatud summa on ostjatelt laeku-
mata arvete bilansiline maksumus, millest on maha arvatud 
nõuete allahindlused ja hoiused pangas ja finantsasutustes.
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5 FINANTSRISKIDE JUHTIMINE (JÄRg) 
5.3. Krediidirisk (järg)

EEK ‘000 EUR ‘000

31. detsembri seisuga Lisa 2010 2009 2010 2009

Raha ja pangakontod 7 37 556 35 640 2 400 2 278

Nõuded ostjatele 8 95 712 65 876 6 117 4 210

Kokku 133 268 101 516 8 517 6 488

Bilansipäeva seisuga oli Kontserni krediidirisk 133 miljonit 
krooni (8,5 miljonit eurot) ja 31.12.2009 seisuga 102 miljonit 
krooni (6,5 miljonit eurot). Ehkki nõuete laekumist võivad mõju-
tada majanduslikud tegurid, on juhtkond seisukohal, et Kont-
sernil puudub oluline kahjumirisk, mis ületaks juba kajastatud 
allahindluse summat.

5.4. Likviidsusrisk

Likviidsusrisk on risk, et Kontsern ei suuda oma vajalikke 
kulusid ja investeeringuid katta rahavoo puudujäägi tõttu. 
Juhatus jälgib pidevalt rahavooprognoose, kasutades Kont-
serni rahaliste vahendite olemasolu ja piisavust võetud kohus-
tuste täitmiseks ning Kontserni strateegiliste eesmärkide 
finantseerimiseks. 

Likviidsusriski maandatakse erinevate finantsinstrumentidega, 
nagu laenud ja kapitalirent. Majandusaasta lõpu seisuga oli 
Kontsernil vabu rahalisi vahendeid mahus 37,6 miljonit krooni 
(2,4 miljonit eurot), võlakohustusi mahus 52,7 miljonit krooni 
(3,4 miljonit eurot) (lisa 17). 

5.5. Kapitali juhtimine

Kontserni eesmärk kapitali juhtimisel on kaitsta Kontserni või-
met jätkata tegutseva ettevõttena, et tagada tootlus aktsionä-
ridele ja hüved teistele huvitatud osapooltele ning et säilitada 
optimaalne kapitalistruktuur kapitalikulu vähendamiseks.

Kapitalistruktuuri säilitamiseks või korrigeerimiseks võib 
Kontsern korrigeerida aktsionäridele makstavate dividendide 
summat, tagastada kapitali aktsionäridele, emiteerida uusi 
aktsiaid või müüa varasid võlgade vähendamiseks.

Vastavalt levinud praktikale kasutab Kontsern kapitali jälgi-
miseks võla ja kapitali suhet ning omakapitali osakaalu. Võla 
ja kapitali suhe arvutatakse netovõla suhtena kogukapitali. 
Netovõlg saadakse raha ja raha ekvivalentide lahutamisel kogu 
võlast (konsolideeritud finantsseisundi aruandes kajastatud 
lühi- ja pikaajalised intressikandvad võlakohustused). Koguka-
pital on konsolideeritud finantsseisundi aruandes kajastatud 
omakapitali ja netovõla summa. 

Omakapitali suhe saadakse omakapitali jagamisel varade 
kogumahuga.

Kontserni omakapitali suhe:

EEK ‘000 EUR’000

Lisa 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2009

Intressikandvad võlakohustused 17 52 681 25 182 3 367 1 609

Raha ja rahaekvivalendid 7 -37 556 -35 640 -2 400 -2 278

Netovõlg 15 125 -10 458 967 -669

Kokku omakapital 712 648 503 988 45 546 32 211

Kokku kapital 802 885 564 810 51 313 36 098

Võla ja kapitali suhe 1,9% -1,9% 1,9% -1,9%

Varad kokku 862 347 618 148 55 114 39 507

Omakapitali osakaal 83% 82% 83% 82%

5.6. Õiglase väärtuse hindamine

Sularaha, debitoorsete võlgnevuste, lühiajaliste laenude ja 
võlakohustuste õiglased väärtused ei erine oluliselt nende 
raamatupidamisväärtusest, sest need tasutakse 12 kuu jooksul 
arvestatuna finantsseisundi aruande kuupäevast. Pikaajaliste 
laenude ja võlakohustuste õiglane väärtus ei erine oluliselt 
nende raamatupidamisväärtusest, kuna nende intressimäärad 
vastavad turul kehtivatele intressimääradele. 

Eeldatakse, et äritegevusega seotud nõuete ja kohustuste 
bilansiline maksumus, millest on maha arvatud väärtuse  

langus, on ligilähedane nende õiglasele väärtusele. Finants-
kohustuste õiglase väärtuse hindamiseks avalikustamise ees-
märgil diskonteeritakse tulevasi lepingulisi rahavooge hetkel 
kehtiva turu intressimääraga, mis on Kontsernile kättesaadav 
seoses sarnaste finantsinstrumentidega.

Aktiivsetel turgudel kaubeldavate finantsinstrumentide (müü-
givalmis väärtpaberid) õiglane väärtus põhineb bilansipäeval 
noteeritud turuhindadel. 
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6 FINANTSINSTRUMENDID

6.1. Finantsinstrumendid kategooriate viisi

EEK ‘000 EUR ‘000

31. detsembri seisuga                                          Lisa 2010 2009 2010 2009

Varad finantsseisundi aruandes

Raha ja pangakontod                                               7 37 556 35 640 2 400 2 278

Äritegevuse ja muud nõuded                                   8 101 376 70 238 6 479 4 489

Müügivalmis finantsvara                                        12 337 020 153 172 21 539 9 789

Kokku 475 952 259 050 30 418 16 556

Kohustused finantsseisundi aruandes

Võlakohustused                                                       17 52 681 25 182 3 367 1 609

Võlad tarnijatele  ja muud võlad                           19 81 003 75 890 5 178 4 850

Kokku 133 684 101 072 8 545 6 459

6.2. Finantsvarade arvestuse alused ja õiglane väärtus

EEK’000

Lisa

Laenud  
ja nõuded 

Müügi- 
kõlblik

Muud 
finants-

kohustused

Jääkväärtus Õiglane väär-
tus

31. detsember 2009

Raha ja pangakontod   7 35 640 0 0 35 640 35 640

Äritegevuse ja muud nõuded                     8 70 238 0 0 70 238 70 238

Müügivalmis finantsvara                                   12 0 153 172 0 153 172 153 172

Kokku 105 878 153 172 0 259 050 259 050

Võlakohustused                                                       17 0 0 -25 182 -25 182 -25 182

Võlad tarnijatele  ja muud võlad 19 0 0 -75 890 -75 890 -75 890

Kokku  0 0 -101 072 -101 072 -101 072

31. detsember 2010

Raha ja pangakontod   7 37 556 0 0 37 556 37 556

Äritegevuse ja muud nõuded                     8 101 376 0 0 101 376 101 376

Müügivalmis finantsvara                                   12 0 337 020 0 337 020 337 020

Kokku 138 932 337 020 0 475 952 475 952

Võlakohustused                                                       17 0 0 -52 681 -52 681 -52 681

Võlad tarnijatele  ja muud võlad 19 0 0 -81 003 -81 003 -81 003

Kokku  0 0 -133 684 -133 684 -133 684



52Sisukord

1 EUR=15,6466 EEK HARJU ELEKTER   I   Aastaaruanne 2010

6 FINANTSINSTRUMENDID (JÄRg)
6.2. Finantsvarade arvestuse alused ja õiglane väärtus (järg)

EUR’000 Lisa Laenud ja 
nõuded 

Müügi- 
kõlblik

Muud 
finants-

kohustused

Jääkväärtus Õiglane 
väärtus

31. detsember 2009

Raha ja pangakontod   7 2 278 0 0 2 278 2 278

Äritegevuse ja muud nõuded                     8 4 489 0 0 4 489 4 489

Müügivalmis finantsvara                                   12 0 9 789 0 9 789 9 789

Kokku 6 767 9 789 0 16 556 16 556

Võlakohustused                                                       17 0 0 -1 609 -1 609 -1 609

Võlad tarnijatele  ja muud võlad 19 0 0 -4 850 -4 850 -4 850

Kokku  0 0 -6 459 -6 459 -6 459

31. detsember 2010

Raha ja pangakontod   7 2 400 0 0 2 400 2 400

Äritegevuse ja muud nõuded                     8 6 479 0 0 6 479 6 479

Müügivalmis finantsvara                                   12 0 21 539 0 21 539 21 539

KOKKU 8 879 21 539 0 30 418 30 418

Võlakohustused                                                       17 0 0 -3 367 -3 367 -3 367

Võlad tarnijatele  ja muud võlad 19 0 0 -5 178 -5 178 -5 178

Kokku  0 0 -8 545 -8 545 -8 545

6.3. Finantsvarade krediidikõlbulikkus

Nõuded ostjatele vanuseline analüüs: EEK ‘000 EUR ‘000

31. detsembri seisuga 2010 2009 2010 2009

Maksetähtaeg tulevikus 69 960 49 107 4 471 3 138

Kuni 3 kuud üle tähtaja 15 480 9 700 990 620

3 kuni 6 kuud üle tähtaja 6 428 4 272 411 273

Rohkem kui 6 kuud üle tähtaja 4 793 2 797 306 179

KOKKU 96 661 65 876 6 178 4 210

7 RAHA JA PANgAKONTOD
EEK ‘000 EUR ‘000

31. detsembri seisuga 2010 2009 2010 2009

Sularaha kassas 33 63 2 4

Arvelduskontod pankades 37 523 24 577 2 398 1 571

Lühiajaline deposiit 0 11 000 0 703

Raha ja raha ekvivalendid rahavoogude aruandes 37 556 35 640 2 400 2 278
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7 RAHA JA PANgAKONTOD (JÄRg)
Raha ja pangakontod valuutade järgi:

EEK ‘000 EUR ‘000

31. detsembri seisuga 2010 2009 2010 2009

EEK 15 068 19 551 963 1 250

EUR 16 255 6 658 1 039 425

LTL 4 680 9 431 299 603

SEK 1 553 0 99 0

Kokku 37 556 35 640 2 400 2 278

8 ÄRITEgEVUSE JA MUUD NõUDED
                            EEK ‘000 EUR ‘000

31. detsembri seisuga Lisa 2010 2009 2010 2009

Nõuded ostjatele 

Ostjatelt laekumata arved 96 661 67 750 6 178 4 330

Ebatõenäoliselt laekuvad arved -949 -1 874 -61 -120

Kokku nõuded õiglases väärtuses 95 712 65 876 6 117 4 210

Nõuded sidusettevõtte vastu 29 4 856 2 663 310 170

Muud lühiajalised nõuded     48 1 555 3 100

Intressid                                                                            1 1 0 0

Muud viitlaekumised 759 143 49 9

Nõuded kokku 101 376 70 238 6 479 4 489

Kontserni äritegevuse ja muude nõuete bilansiline maksumus jaotub alusvaluutade viisi alljärgnevalt:

EEK ‘000 EUR ‘000

31. detsembri seisuga 2010 2009 2010 2009

EEK 23 657 23 247 1 512 1 486

EUR 57 499 32 663 3 675 2 087

LTL 20 177 14 328 1 289 916

SEK 43 0 3 0

Kokku 101 376 70 238 6 479 4 489

Nõuded hinnatakse alla siis, kui mõistlikul alusel on põhjust eeldada, et Kontsern ei saa tagasi kõiki nõuete esialgsete tingimuste 
kohaselt saadaolevaid summasid. Nõude väärtuse langusele viitavateks asjaoludeks loetakse võlgniku olulisi finantsraskusi, 
võlgniku pankroti või finantsilise ümberkorralduse tõenäosust ja maksete maksmata jätmist või maksmisega viivitamist (makse 
hilineb üle 180 päeva).

Muutused ebatõenäoliselt laekuvates summades  EEK ‘000 EUR ‘000

1. jaanuar – 31. detsember 2010 2009 2010 2009

Algsaldo -1 874 -740 -120 -47

Kuludesse kantud ebatõenäolised arved -298 -1 264 -19 -81

Laekunud ebatõenäolised arved 9 0 1 0

Lootusetuks kantud ebatõenäolised arved 1 214 130 77 8

Lõppsaldo -949 -1 874 -61 -120

Kulu ebatõenäoliselt laekuvate nõuete allahindlusest on kantud koondkasumiaruandes turustuskuludesse muude kulude reale (lisa 25).
Nõuete koosseisus olevad teised kirjed ei sisalda allahinnatud varasid. 
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9 ETTEMAKSED
 EEK ‘000 EUR ‘000

31. detsembri seisuga                                   Lisa 2010 2009 2010 2009

Maksude ettemaksed                                                      20 748 805 48 52

Ettemakstud kulud 1 169 1 694 75 108

Ettemaksed kokku 1 917 2 499 123 160

10 VARUD
EEK ‘000 EUR ‘000

31. detsembri seisuga 2010 2009 2010 2009

Tooraine ja materjal 43 727 32 081 2 795 2 050

Lõpetamata toodang 19 425 30 326 1 241 1 938

Valmistoodang 16 675 10 922 1 066 698

Ostetud kaubad müügiks 4 648 5 597 297 358

Ettemaks tarnijatele 184 426 12 27

Kokku 84 659 79 352 5 411 5 071

Allahinnatud varud 997 435 64 28

Kulu varude allahindlusest perioodil 1.01. – 31.12. 371 318 24 20

11 INVESTEERINgUD SIDUSETTEVõTTESSE
Ettevõtte nimi Tegevusala Asukohamaa

Draka Keila Cables AS Kaablite tootmine ja müük Eesti

Draka Keila Cables AS aktsia 2010 2009

    Aktsiate arv (tk) 884 884

    Osalus (%) 34,0 34,0

    Aktsia nimiväärtus 31. detsembri seisuga (EEK) 10 000 10 000

    Aktsia nimiväärtus 31. detsembri seisuga (EUR) 639 639

EEK ‘000 EUR  ’000

2010 2009 2010 2009

Soetusmaksumus 31.detsembri seisuga 8 840 8 840 565 565

Bilansiline maksumus aasta alguses 9 681 17 907 619 1 144

Kapitaliosaluse kasum(-kahjum) 961 -8 226 61 -525

Bilansiline maksumus aasta lõpus 10 642 9 681 680 619

Omakapital aasta lõpus 31 316 28 521 2 001 1 823

Investeerija osa omakapitalis 10 647 9 697 680 620

Realiseerimata kasumid -5 -16 0 -1

Sidusettevõtte aktsiad ei ole börsil noteeritud.
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11 INVESTEERINgUD SIDUSETTEVõTTESSE (JÄRg)

Finantskokkuvõte EEK ‘000 EUR  ’000

2010 2009 2010 2009

Varad 31. detsembri seisuga 268 583 192 757 17 165 12 319

Kohustused 31. detsembri seisuga 237 267 164 236 15 164 10 496

Müügitulud perioodi kohta 620 786 399 432 39 675 25 528

Puhaskasum (-kahjum) perioodi kohta 2 795 -24 208 178 -1 547

12 MUUD PIKAAJALISED FINANTSINVESTEERINgUD
EEK ‘000 EUR ‘000

31. detsembri seisuga Lisa 2010 2009 2010 2009

Müügivalmis aktsiad 336 684 152 836 21 518 9 768

Muud aktsiad 336 336 21 21

Kokku 337 020 153 172 21 539 9 789

1. Müügivalmis aktsiad

    Bilansiline maksumus aasta alguses 152 836 74 165 9 768 4 740

    Müüdud aktsiad müügihinnas -9 235 -6 318 -590 -404

    Müügikasum                                           974 1 624 62 104

    Realiseerimata kasum aktsiate ümberhindlusest   23 192 109 83 365 12 278 5 328

Bilansiline maksumus aasta lõpus 336 684 152 836 21 518 9 768

2. Muud aktsiad 

Bilansiline maksumus aasta alguses 336 158 21 10

Soetatud 0 178 0 11

Bilansiline maksumus aasta lõpus 336 336 21 21

Kokku bilansiline maksumus aasta lõpus 337 020 153 172 21 539 9 789

PKC group Oyj aktsia 2010 2009

    Aktsiate arv (tk ’000) 1 400 1 480

    Osalus (%) 7,2 8,3

    Aktsia turuhind 31. detsembri seisuga (EEK) 240,49 103,27

    Aktsia turuhind 31. detsembri seisuga (EUR) 15,37 6,60

PKC group Oyj aktsia on noteeritud Helsingi Börsil ja klassifitseeritud müügivalmis finantsvaraks ja seetõttu on need finants-
seisundi aruandes hinnatud õiglases väärtuses (lisa 3.3.b). Aktsia õiglaseks väärtuseks on turuhind. Finantsvarade õiglase 
väärtuse muutustest tekkinud kasumid ja kahjumid kajastatakse muus koondkasumis (lisa 23). Aktsia turuhinna muutus võib 
avaldada olulist mõju Kontserni varade väärtusele ja omakapitalile. Informatsioon pangalaenude tagatiseks panditud PKC  
aktsiate kohta on esitatud lisas 18. PKC group Oyj maksis majandusaastal dividende 0,40 eurot (2009: 0,15 eurot) aktsia kohta. 

Muud aktsiad on finantsseisundi aruandes hinnatud soetusmaksumuses, kuna finantsinvesteeringu õiglast väärtust ei ole või-
malik usaldusväärselt kindlaks määrata. 
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13 KINNISVARAINVESTEERINgUD

EEK ‘000 EUR ‘000

Maa Ehitised KOKKU Maa Ehitised KOKKU

31.12.2008 seisuga

Soetusmaksumus 8 885 156 248 165 133 568 9 986 10 554

Kogunenud kulum 0 -31 396 -31 396 0 -2 007 -2 007

Jääkmaksumus  31.12.2008 8 885 124 852 133 737 568 7 979 8 547

1. 1. - 31.12.2009 toimunud liikumised

Soetatud 0 9 226 9 226 0 590 590

Arvestatud kulum 0 -5 787 -5 787 0 -369 -369

Liikumised kokku 0 3 439 3 439 0 221 221

31.12.2009 seisuga

Soetusmaksumus 8 885 156 855 165 740 568 10 025 10 593

Kogunenud kulum 0 -37 183 -37 183 0 -2 376 -2 376

Jääkmaksumus  8 885 119 672 128 557 568 7 649 8 217

Lõpetamata ehitus 0 8 619 8 619 0 551 551

Kokku seisuga 31.12.2009 8 885 128 291 137 176 568 8 200 8 768

1. 1. - 31.12.2010 toimunud liikumised

Soetatud 0 4 694 4 694 0 300 300

Arvestatud kulum 0 -5 572 -5 572 0 -357 -357

Liikumised kokku 0 -878 -878 0 -57 -57

31.12.2010 seisuga

Soetusmaksumus 8 885 170 035 178 920 568 10 868 11 436

Kogunenud kulum 0 -42 755 -42 755 0 -2 733 -2 733

Jääkmaksumus  8 885 127 280 136 165 568 8 135 8 703

Lõpetamata ehitus 0 133 133 0 8 8

Kokku seisuga 31.12.2010 8 885 127 413 136 298 568 8 143 8 711

Kontserni kinnisvarainvesteeringuteks on tootmis- ja kontorihooned, mis paiknevad Keilas ja Haapsalus (Eesti). Kinnisvara-
objektid on ehitud spetsiifiliste tootmiste tarbeks. Nimetatud piirkondades on samaväärse kinnisvaraga tehtavad tehingud eba-
regulaarsed või samaväärne kinnisvara puudub, mistõttu ei pruugi õiglase väärtuse määramine anda usaldusväärset tulemust 
ning on kinnisvaraobjektide suurest hulgast tingituna kulukas. Seetõttu ei ole kinnisvarainvesteeringute hindamisi sõltumatute 
hindajate poolt läbi viidud. Juhtkonna hinnangul jääb kinnisvarainvesteeringute õiglane väärtus vahemikku 145 kuni 169 miljonit 
krooni (9,3 kuni 10,8 miljonit eurot). 

Kinnisvarainvesteeringute otsesed ülalpidamis- ja remondikulud olid 2010. aastal 3,4 (2009: 3,4) miljonit krooni ehk 0,22  
(2009: 0,22) miljonit eurot. Saadud renditulude kohta on informatsioon esitatud lisas 15.
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14 MATERIAALNE PõHIVARA

14.1. Materiaalse põhivara liikumine

EEK ‘000 Maa Ehitised Masinad ja 
seadmed

Muud Kokku

31.12.2008 seisuga

Soetusmaksumus 3 257 64 567 106 000 9 836 183 660

Kogunenud kulum 0 -13 049 -59 575 -6 375 -78 999

Jääkmaksumus 3 257 51 518 46 425 3 461 104 661

Lõpetamata ehitus 0 18 644 118 0 18 762

Kokku seisuga 31.12.2008 3 257 70 162 46 543 3 461 123 423

1.1. - 31.12.2009 toimunud liikumised

Soetatud 0 8 925 4 229 3 125 16 279

Müüdud põhivara jääkväärtuses 0 -1 901 -291 -11 -2 203

Arvestatud kulum 0 -2 891 -8 781 -1 252 -12 924

Liikumised kokku 0 4 133 -4 843 1 862 1 152

31.12.2009 seisuga

Soetusmaksumus 3 257 87 954 108 477 12 589 212 277

Kogunenud kulum 0 -13 659 -67 130 -7 266 -88 055

Jääkmaksumus 3 257 74 295 41 347 5 323 124 222

Lõpetamata ehitus 0 0 353 0 353

Kokku seisuga 31.12.2009 3 257 74 295 41 700 5 323 124 575

1.1. - 31.12.2010 toimunud liikumised

Soetatud 0 30 126 5 320 919 36 365

Müüdud põhivara jääkväärtuses 0 0 -3 0 -3

Arvestatud kulum 0 -4 473 -8 758 -1 419 -14 650

Ümberklassifitseerimine 0 0 40 -40 0

Liikumised kokku 0 25 653 -3 401 -540 21 712

31.12.2010 seisuga

Soetusmaksumus 3 257 118 080 112 436 13 014 246 787

Kogunenud kulum 0 -18 132 -75 362 -8 251 -101 745

Jääkmaksumus 3 257 99 948 37 074 4 763 145 042

Lõpetamata ehitus 0 0 1 225 20 1 245

Kokku seisuga 31.12.2010 3 257 99 948 38 299 4 783 146 287
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14 MATERIAALNE PõHIVARA  (JÄRg)
14.1. Materiaalse põhivara liikumine

EUR ‘000 Maa Ehitised Masinad ja 
seadmed

Muud Kokku

31.12.2008 seisuga

Soetusmaksumus 208 4 127 6 775 628 11 738

Kogunenud kulum 0 -834 -3 808 -407 -5 049

Jääkmaksumus 208 3 293 2 967 221 6 689

Lõpetamata ehitus 0 1 192 8 0 1 200

Kokku seisuga 31.12.2008 208 4 485 2 975 221 7 889

1.1. - 31.12.2009 toimunud liikumised

Soetatud 0 570 270 200 1 040

Müüdud põhivara jääkväärtuses 0 -121 -19 -1 -141

Arvestatud kulum 0 -185 -561 -80 -826

Liikumised kokku 0 264 -310 119 73

31.12.2009 seisuga

Soetusmaksumus 208 5 621 6 933 805 13 567

Kogunenud kulum 0 -872 -4 291 -465 -5 628

Jääkmaksumus 208 4 749 2 642 340 7 939

Lõpetamata ehitus 0 0 23 0 23

Kokku seisuga 31.12.2009 208 4 749 2 665 340 7 962

1.1. - 31.12.2010 toimunud liikumised

Soetatud 0 1 925 340 59 2 324

Arvestatud kulum 0 -286 -560 -90 -936

Ümberklassifitseerimine 0 0 3 -3 0

Liikumised kokku 0 1 639 -217 -34 1 388

31.12.2010 seisuga

Soetusmaksumus 208 7 547 7 186 832 15 773

Kogunenud kulum 0 -1 159 -4 817 -527 -6 503

Jääkmaksumus 208 6 388 2 369 305 9 270

Lõpetamata ehitus 0 0 79 1 80

Kokku seisuga 31.12.2010 208 6 388 2 448 306 9 350

Seisuga 31.12.2010 oli  täielikult amortiseerunud kasutuses oleva põhivara soetusmaksumus 30 791 tuhat krooni  
(1 968 tuhat eurot) ja  seisuga 31.12.2009 17 667 tuhat krooni (1 129 tuhat eurot).
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14 MATERIAALNE PõHIVARA  (JÄRg)
14.2. Kapitalirendi tingimustel ostetud põhivara

   EEK’000     EUR’000

 Soetus- 
maksumus

Kulum Jääkväärtus Soetus- 
maksumus

Kulum Jääkväärtus

31.12.2008 seisuga 15 476 -1 630 13 846 990 -105 885

Soetatud 263 0 263 17 0 17

Arvestatud kulum 0 -1 465 -1 465 0 -94 -94

Rent lõpetatud -2 641 1 439 -1 202 -170 93 -77

31.12.2009 seisuga 13 098 -1 656 11 442 837 -106 731

Soetatud 29 807 0 29 807 1 905 0 1 905

Arvestatud kulum 0 -2 073 -2 073 0 -132 -132

Rent lõpetatud -1 230 483 -747 -79 31 -48

31.12.2010 seisuga 41 675 -3 246 38 429 2 663 -207 2 456

Informatsioon kapitalirendi võlgnevuste ja tingimuste kohta on esitatud lisas 17.

14.3. Kasutusrendi tingimustel rendile antud vara 

    EEK ‘000   EUR ‘000

31. detsembri seisuga 2010 2009 2010 2009

Masinad ja seadmed

Kasutusrendile antud vara soetusmaksumus 301 301 19 19

Kasutusrendile antud vara akumuleeritud kulum -97 -38 -6 -2

Jääkmaksumus aasta lõpus 204 263 13 17

Kontsern on kasutusrendi tingimustel rendile andnud tootmisseadmeid ja  kinnisvarainvesteeringuid (lisa 13). 

15 KASUTUSRENT
    EEK ‘000    EUR ‘000

1. jaanuar - 31. detsember Lisa 2010 2009 2010 2009

Renditulud

 - kinnisvarainvesteeringult                   31 660 29 796 2 024 1 904

 - masinatelt ja seadmetelt 37 125 2 8

KOKKU 25 31 697 29 921 2 026 1 912

Rendikulud 

Büroo-, kaubandus- ja tootmisruumid 1 397 1 873 89 120

Transpordivahendid 1 018 817 65 52

Muud 312 885 20 57

KOKKU 2 727 3 575 174 229

Renditulu kajastub koondkasumiaruandes müügituludes, rendiobjektidega seotud kulud ja amortisatsioon on müüdud toodete 
kuludes. 
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15 KASUTUSRENT (JÄRg)

Mittekatkestatavate kasutusrentide tuleviku rendimaksete summa lepingutähtaegade alusel 

EEK ‘000 EUR’000

1. jaanuar - 31. detsember 2010 2009 2010 2009

Renditulud

   < 1 aasta 32 225 28 615 2 060 1 829

   1-5 aastat 83 185 82 315 5 316 5 261

Kokku renditulud 115 410 110 930 7 376 7 090

Rendikulud 

   < 1 aasta 938 353 60 23

   1-5 aastat 1 397 673 89 43

Kokku rendikulud 2 335 1 026 149 66

16 IMMATERIAALNE PõHIVARA
EEK ‘000 EUR ‘000

Arengu-
välja- 

minekud

Muud KOKKU Arengu-
välja- 

minekud

Muud KOKKU

31.12.2008 seisuga

Soetusmaksumus 1 825 7 175 9 000 117 459 576

Kogunenud kulum -966 -4 833 -5 799 -62 -309 -371

Jääkmaksumus  859 2 342 3 201 55 150 205

1.1. - 31.12.2009 toimunud liikumised

Soetused 81 3 763 3 844 5 241 246

Arvestatud kulum              -230 -1 000 -1 230 -15 -65 -80

Liikumised kokku -149 2 763 2 614 -10 176 166

31.12.2009 seisuga

Soetusmaksumus 1 906 10 928 12 834 122 698 820

Kogunenud kulum -1 196 -5 823 -7 019 -77 -372 -449

Jääkmaksumus  710 5 105 5 815 45 326 371

1.1. - 31.12.2010 toimunud liikumised

Soetused 368 1 763 2 131 23 113 136

Arvestatud kulum              -226 -1 128 -1 354 -14 -72 -86

Liikumised kokku 142 635 777 9 41 50

31.12.2010 seisuga

Soetusmaksumus 2 274 10 814 13 088 145 691 836

Kogunenud kulum -1 422 -5 074 -6 496 -91 -324 -415

Jääkmaksumus  852 5 740 6 592 54 367 421

Arenguväljaminekud on uute konkreetsete toodete valmistamise ja katsetustega seotud otsesed kulud. Muu immateriaalne  
põhivara on põhiliselt tootevalmistuslitsentsid ja arvutitarkvara.
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16 IMMATERIAALNE PõHIVARA (JÄRg) 

Seisuga 31.12.2010 oli  täielikult amortiseerunud kasutuses oleva immateriaalse põhivara soetusmaksumus 250 tuhat krooni  
(16 tuhat eurot) ja  seisuga 31.12.2009 2 058 tuhat krooni (132 tuhat eurot).

17 VõLAKOHUSTUSED

17.1. Võlakohustused finantsseisundi aruandes 31. detsembri seisuga

   EEK ‘000 EUR ‘000

2010 2009 2010 2009

Võlakohustused 

   Lühiajalised pangalaenud 18 836 12 947 1 204 827

   Pikaajaliste pangalaenude tagasimaksed järgmisel perioodil 1 014 3 682 65 235

   Pikaajaliste liisingkohustuste tagasimaksed järgmisel perioodil 4 224 1 537 270 99

Kokku lühiajalised võlakohustused 24 074 18 166 1 539 1 161

   Pikaajalised pangalaenud 0 1 014 0 65

   Pikaajalised liisingkohustused 28 607 6 002 1 828 383

Kokku pikaajalised kohustused 28 607 7 016 1 828 448

Võlakohustused kokku 52 681 25 182 3 367 1 609

Võlakohustused perioodi alguses 25 182 58 339 1 609 3 728

Perioodi 1.01. – 31.12. jooksul toimunud liikumised

   Lühiajaliste laenukohustuste kasv(+)/vähenemine (-) 5 889 -14 902 377 -953

   Pikaajalise pangalaenu tasumine -3 682 -16 337 -235 -1 044

   Uued liisingkohustused 29 807 263 1 905 17

   Pikaajaliste liisingkohustuste tasumine -4 515 -2 181 -289 -139

Võlakohustused perioodi lõpus 52 681 25 182 3 367 1 609

17.2. Lühiajaliste pangalaenude tingimused

31. detsembri seisuga

Alus valuuta Laenulimiit 
 alusvaluutas

Intressimäär EEK’000 EUR’000

2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009

EUR’000 600 600 1k euribor+0,5% +0,5% 7 974 2 981 510 190

EUR’000 1 200 1 200 1k euribor+0,4% +0,4% 10 003 5 462 639 349

EUR’000 33 33 Nordea baasmäär +1,75% +1,75% 859 205 55 13

EUR’000 500 500 1k euribor+0,4% +0,4% 0 4 299 0 275

Kokku lühiajalised pangalaenud 18 836 12 947 1 204 827
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17.3. Pikaajalised pangalaenud ja tingimused

EEK’000 EUR’000

31. detsembri seisuga 2010 2009 2010 2009

Laenu kogusumma; tingimused; tagastamise aasta

EUR    850 000;  3 k euribor+0,48%;  2010 0 782 0 50

EUR 1 530 000;  3 k euribor+0,80% (2009+0,80%);  2010 0 1 408 0 90

EUR    447 382;  fikseeritud intress  4,32%;  2011 1 014 2 506 65 160

Võlakohustus nominaalvääruses kokku 1 014 4 696 65 300

   sealhulgas tagasimaksetähtaegade järgi

        < 1 aasta 1 014 3 682 65 235

        1 - 2 aastat 0 1 014 0 65

Intressikulu 1. jaanuar – 31. detsember 80 350 5 22

Juhtkonna hinnangul ei erine laenude õiglane väärtus bilansipäeval oluliselt nende bilansilisest väärtusest. Pikaajaliste panga-
laenude kaalutud keskmine efektiivne intressimäär oli 2010. aastal 4,4% ja võrreldaval perioodil 4,3%.
Pangalaenude garanteerimiseks panditud varade kohta on informatsioon esitatud lisas 18. 

17.4. Kapitalirendikohustus 

EEK ‘000 EUR ‘000

Rendimaksete nüüdisväärtus
Alg- 

maksumus
Tasutud Nüüdis- 

väärtus
Alg- 

maksumus
Tasutud Nüüdis- 

äärtus

Jääk seisuga 31.12.2008 15 347 -5 890 9 457 981 -377 604

Uued kohustused 263 0 263 17 0 17

Tasutud rendimaksed 0 -2 181 -2 181 0 -139 -139

Rent lõpetatud -5 589 5 589 0 -357 357 0

Jääk seisuga 31.12.2009 10 021 -2 482 7 539 641 -159 482

Uued kohustused 29 807 0 29 807 1 905 0 1 905

Tasutud rendimaksed 0 -4 515 -4 515 0 -289 -289

Rent lõpetatud -481 481 0 -31 31 0

Jääk seisuga 31.12.2010 39 347 -6 516 32 831 2 515 -417 2 098

Rendilepingute alusvaluutaks on valdavalt euro. Kapitalirendikohustus, mille alusvaluutaks on Leedu litt, oli 31.12. 2010 seisuga 
116 tuhat krooni (7 tuhat eurot) ja 31.12. 2009 seisuga 292 tuhat krooni (19 tuhat eurot). Kapitalirendilepingute intressimäärad olid 
31.12.2010 seisuga vahemikus 1,4 – 9,9% (31.12.2009 seisuga 1,5 – 5,9%). 

Kapitalirendikohustuse kaalutud keskmine efektiivne intressimäär oli 2010. aastal 1,6% ja võrreldaval perioodil 3,2%. 

17.5. Kapitalirendikohustus tagasimaksetähtaja järgi

EEK ‘000 EUR ‘000

<1 
aasta

1-5 
aastat

> 5  
aastat

Kokku <1 
aasta

1-5 
aastat

> 5  
aastat

Kokku

Seisuga 31.12.2009

Rendimaksete miinimumsumma 1 632 6 216 0 7 848 104 398 0 502

Realiseerimata finantskulu -95 -214 0 -309 -6 -14 0 -20

Rendimaksete nüüdisväärtus 1 537 6 002 0 7 539 98 384 0 482
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17.5. Kapitalirendikohustus tagasimaksetähtaja järgi (järg)

EEK ‘000 EUR ‘000

<1 
aasta

1-5 
aastat

> 5  
aastat

Kokku <1 
aasta

1-5 
aastat

> 5  
aastat

Kokku

Seisuga 31.12.2010

Rendimaksete miinimumsumma 4 731 18 025 12 327 35 083 302 1 152 788 2 242

Realiseerimata finantskulu -508 -1 340 -404 -2 252 -32 -86 -26 -144

Rendimaksete nüüdisväärtus 4 223 16 685 11 923 32 831 270 1 066 762 2 098

Rendimakseid tasutakse igakuiselt.

18 LAENUDE TAgATISED JA PANDITUD VARA
31.12.2010 seisuga Kogus  Investeerimislaenu saldo Arvelduskrediidilimiit

Panditud vara ’000 EEK ‘000 EUR ‘000 EEK ‘000 EUR ‘000

PKC group Oyj aktsiad                                       846 1 014 65 17 211 1 100

Bilansipäeva 31.12.2010 seisuga oli panditud väärtpaberite raamatupidamisväärtus 203,5 miljonit krooni (13,0 miljonit eurot). 
Kontsern pandib aktsiad pangale kuni kõik laenulepingutega võetud kohustused on panga ees täielikult täidetud. Vastavalt pandi-
lepingu tingimustele on Kontsernil kohustus pantida koheselt aktsiaid lisaks, kui panditud aktsiate turuväärtus langeb ja ei ületa 
laenu jääki vähemalt 50% ulatuses. Informatsioon PKC group Oyj aktsia kohta on esitatud lisas 12.

19 VõLAD TARNIJATELE JA MUUD VõLAD
EEK ‘000 EUR ‘000

31. detsembri seisuga 2010 2009 2010 2009

Võlad tarnijatele

Võlg kaupade ja teenuste eest                     54 888 41 721 3 509 2 667

Võlg materiaalse põhivara eest 12 58 0 3

Tasumata kinnisvarainvesteeringud 0 2 017 0 129

Kokku 54 900 43 796 3 509 2 799

Viitvõlad

Võlad töövõtjatele 18 142 18 250 1 160 1 166

Intressivõlad                                                               22 5 1 0

Muud viitvõlad 844 2 498 54 160

Kokku 19 008 20 753 1 215 1 326

Ostjate ettemaksed 6 166 9 667 394 618

Võlad sidusettevõtetele (kaubad ja teenused) 215 56 14 3

Muud lühiajalised kohustused             714 1 618 46 104

Võlad tarnijatele ja muud võlad kokku 81 003 75 890 5 178 4 850
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20 MAKSUD 
EEK ‘000 EUR ‘000

31. detsembri seisuga 2010 2009 2010 2009

Ettemaks

Käibemaks 748 805 48 52

KOKKU 748 805 48 52

Maksuvõlg

Käibemaks 7 187 2 815 459 180

Ettevõtte tulumaks                                296 620 19 39

Üksikisiku tulumaks 2 508 2 298 160 147

Sotsiaalmaksud 3 842 4 099 246 262

Muud maksud 786 535 50 35

KOKKU 14 619 10 367 934 663

21 LÜHIAJALISED ERALDISED
2009 Garantiieraldis Muud eraldised KOKKU

 EEK ‘000 EUR ‘000 EEK ‘000 EUR ‘000 EEK ‘000 EUR ‘000

Saldo 31.12.2008 1 294 83 0 0 1 294 83

Lisatud eraldis 1 302 83 248 16 1 550 99

Kasutatud eraldis -1 439 -92 -248 -16 -1 687 -108

Saldo 31.12.2009 1 157 74 0 0 1 157 74

2010

Lisatud eraldis 1 146 73 0 0 1 146 73

Kasutatud eraldis -907 -58 0 0 -907 -58

Saldo 31.12.2010  1 396 89 0 0 1 396 89

garantiieraldis on moodustatud potentsiaalsete garantiiremondikulude katteks. Müügilepingute kohaselt annab Kontsern 
müüdud toodetele kaheaastase garantii, kohustudes selle aja jooksul tasuta parandama või välja vahetama mittekvaliteetsed või 
defektidega tooted (sõlmed).

22 TINgIMUSLIKUD KOHUSTUSED

22.1. Tulumaks

EEK ‘000 EUR ‘000

31. detsembri seisuga 2010 2009 2010 2009

Jaotamata kasum 178 997 156 770 11 440 10 020

Omanikele maksimaalselt võimalik väljamakstav dividendisumma 141 408 123 848 9 038 7 916

Dividendide väljamaksmisega kaasnev tulumaksukulu 37 589 32 922 2 402 2 104

Maksimaalse võimaliku tulumaksukohustuse arvestamisel on lähtutud eeldusest, et jaotatavate netodividendide ja tasumisele 
kuuluva tulumaksu summa ei või ületada jaotuskõlblikku kasumit seisuga 31. detsember 2010.
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Tingimusliku tulumaksukohustuse arvutamisel on aluseks võetud maksumäär, mis kehtib alates 1. jaanuarist 2010 (2009: alates 
1. jaanuarist 2009). Kui aktsionäride üldkoosolek kinnitab juhatuse kasumi jaotamise ettepaneku maksta dividendidena välja  
15 772 tuhat krooni (1 008 tuhat eurot), kaasneb sellega  tulumaksukohustus summas 4 193 tuhat krooni (268 tuhat eurot).

23 AKTSIAKAPITAL JA RESERVID

23.1. Aktsiakapital ja ülekurss
 

                   EEK EUR

31. detsembri seisuga 2010 2009 2010 2009

Aktsiakapital  (‘000) 168 000 168 000 10 737 10 737

Aktsia nimiväärtus 10 10 0,64 0,64

Aktsiate arv (’000) (tasutud täies ulatuses) 16 800 16 800 16 800 16 800

Ülekurss 6 000 6 000 384 384

Põhikirjajärgne maksimaalne lubatud aktsiate arv on 20 miljonit. Iga lihtaktsia annab omanikule õiguse saada dividende ja ühe 
hääle üldkoosolekul.

23.2. Dividend aktsia kohta

Kasumijaotamise ettepaneku kohaselt maksti 2009. aasta eest dividendidena välja 13,4 miljonit krooni (859 tuhat eurot),  
s.o. 0,80 krooni (0,0511 eurot) aktsia kohta. Dividendid maksti välja 26. mail 2010. 2008. aasta tulemuste põhjal maksti omanikele 
dividende 1,00 krooni (0,0648 eurot) aktsialt, kokku summas 16,8 miljonit krooni (1,07 miljonit eurot).  

Kasumijaotamise ettepaneku kohaselt makstakse 2010. aasta eest dividende 0,06 eurot (0,939 krooni) aktsialt kokku 1 008 tuhat 
eurot (15 772 tuhat krooni). Väljamaksmisele kuuluvad dividendid kajastatakse siis, kui kasumi jaotamise ettepanek on üldkoos-
oleku poolt kinnitatud.

23.3. Üle 5% aktsiatega määratud hääli omavad aktsionärid 

31. detsembri seisuga 2010 2009

AS Harju KEK 32,14% 32,14%

INg Luxembourg S.A 11,31% 11,31%

Lembit Kirsme 8,33% 8,33%

Endel Palla 5,95% 5,95%

CITIBANK(LONDON)/POHJOLA BANK PLC 5,02% 0,07%

Muud 37,25% 42,20%

23.4. AS Harju Elekter nõukogu ja juhatuse liikmete osalus 

Aktsiate  kogus Otsene osalus Kaudne osalus 

 Nõukogu

 Palla, Endel 1 000 100 5,95%  0,33%

 Kirsme, Lembit 1 400 000 8,33%  0,72%

 Talgre, Madis 21 000  0,13%  0,00%

 Kabal, Ain 3 660  0,02%  0,00%

Toome, Andres 0 0,00% 0,06%

 Kokku 2 424 760  14,43%  1,11%
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23.4. AS Harju Elekter nõukogu ja juhatuse liikmete osalus, (järg)

Aktsiate  kogus Otsene osalus Kaudne osalus 

 Juhatus

 Allikmäe, Andres 186 800  1,11% 0,00%

 Padjus, Karin 110 193  0,66% 0,25%

 Libe, Lembit 17 760  0,11% 0,00%

 Kokku 314 753  1,88% 0,25%

Aktsionäride omanduses olevate aktsiate arv ja osaluse protsent on fikseeritud 31.12.2010 kell 23:59 seisuga. Vastavalt Tallinna 
Börsi reglemendi nõuetele on emitent kohustatud majandusaasta aruandes esitama teabe oma juhatuse ja nõukogu liikmetele 
(otsene osalus) ning nende lähikondsetele (kaudne osalus) kuuluvate emitendi aktsiate arvu kohta majandusaasta lõpu seisuga. 
Kaudse osalusena käsitletakse ka aktsionäri poolt kontrollitavale äriühingule kuuluvate aktsiatega esindatud hääli. Lähikondse-
teks on juhtorgani liikme abikaasa, alaealine laps või liikmega ühist majapidamist omav isik.

23.5. Reservid
   

      EEK ‘000 EUR ‘000

31. detsembri seisuga 2010 2009 2010 2009

Reservkapital 16 800 16 800 1 073 1 073

Ümberhindluse reserv 317 882 132 960 20 317 8 498

Valuutakursi muutuste reserv 99 0 6 0

Kokku 334 781 149 760 21 396 9 571

(a)  Muutused ümberhindluse reservis

     EEK ‘000    EUR ‘000

1. jaanuarist 31. detsembrini 2010 2009 2010 2009

Algsaldo 132 960 52 946 8 498 3 384

Finantsvara ümberhindluse kasum 192 109 83 365 12 278 5 328

Finantsvara müügiga realiseerunud kasum -7 187 -3 351 -459 -214

Lõppsaldo 317 882 132 960 20 317 8 498

Ümberhindluse reserv realiseeruks kasumina PKC Oyj aktsiate müümisel.

23.6. Aktsiapõhine hüvitis

23. aprillil 2009 toimunud aktsionäride üldkoosolek otsustas korraldada 01.06. – 15.06.2012. aastal Kontserni töötajatele ja Kont-
serni ning Kontserniga seotud äriühingute juhtorganite liikmetele suunatud aktsiaemissiooni, mille käigus lastakse välja kuni 600 
tuhat uut nimelist aktsiat. Märkimisõiguse planeeritavast aktsiaemissioonist osavõtuks annab töötajaga sõlmitud eelleping ning 
eellepingu sõlmimise perioodil töötajaga kehtiv töö- või ametisuhe kuni aktsiate märkimise kuupäevani kaasa arvatud. 8. juunist 
19. juunini 2009 toimunud eellepingute sõlmimise käigus registreeriti märkimisõigusi 578 400 aktsiale. Aktsiate väljalaskehin-
naks määrati ajavahemikus 4. maist kuni 29. maini 2009 ASi Harju Elekter aktsia börsipäevade keskmine hind Tallinna Väärt-
paberibörsil eurodes (EUR) pluss kümme protsenti (+10 %) eelnimetatud hinnast. Aktsia väljalaske hinnaks kujunes 1,10 eurot 
(17,21 krooni). Aktsiaemissiooni korraldamise otsuse teeb aktsionäride korraline üldkoosolek 2012. aastal tingimusel, et aktsia 
turuhind on kõrgem emissioonihinnast. 

Aktsiate märkimisõiguste kajastamisel on rakendatud IFRS 2 põhimõtteid. 2010. aastal  kajastati tööjõukuludena ja omakapitalis 
jaotamata kasumi suurenemisena 1 659 tuhat krooni (106 tuhat eurot), 2009. aasta teisel poolaastal 899 tuhat krooni (57 tuhat eurot). 

Kontsern kasutas töötajatelt aktsiate eest saadud teenuste (tööpanuse) hindamisel märkimisõiguse õiglast väärtust eellepingute 
sõlmimise hetkel, mille väärtuse määras sõltumatu ekspert 0,55 eurole (8,61 kroonile) ühe aktsia märkimisõiguse kohta. õiglase 
väärtuse hindamisel kasutati Black-Scholes hindamismudelit. Hinna määramisel on arvesse võetud kaalutud keskmist aktsia 
turuhinda, aktsia eeldatavat volatiilsust ning perioodi pikkust eellepingute sõlmimise ja planeeritava aktsiate märkimishetke 
vahel.
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24 SEgMENDIARUANNE

Emaettevõtte ASi Harju Elekter juhatus jälgib Kontserni sisemisi aruandeid hindamaks tulemuslikkust ja langetamaks otsuseid 
ressursside osas. Juhatus on määranud ärisegmendid antud aruannete alusel. 

Konsolideeritud finantsaruannetes eristatakse kahte segmenti – tootmine ja kinnisvara. 

Tootmine - elektrienergia jaotus- ja juhtimisseadmete tootmine ja müük, samuti nendega seotud tegevused. Sellesse harusse 
kuuluvad Kontserni ettevõtetest AS Harju Elekter Elektrotehnika, AS Eltek, UAB Rifas ning Satmatic Oy.

Kinnisvara - kinnisvara arendamine, hooldus ja rentimine, kinnisvara ja tootmisvõimsuste ülalpidamisega seotud teenused  
ja teenuste vahendamine. Kinnisvara on klassifitseeritud eraldiseisvaks segmendiks, sest tema varade maksumus on rohkem  
kui 10% kõigi segmentide varade maksumusest kokku.

Muud tegevused - Kontserni ja temaga seotud ettevõtete toodete  ning muude elektriinstallatsioonitöödeks vajalike kaupade 
müük peamiselt jaeklientidele ja väiksema ning keskmise suurusega elektripaigaldusfirmadele; juhtimisalased teenused.  
Muud tegevusalad on kontserni seisukohalt väheolulised ja ükski neist ei moodusta eraldiseisvat segmenti aruandluse tarbeks.

Kontsern hindab tegevussegmentide tulemust segmendi müügitulu ja ärikasumi alusel. Välises aruandluses kasutab juhatus  
ka EBITDA marginaali. Emaettevõtte juhtkonna hinnangul toimuvad segmentidevahelised tehingud tavapärastel turutingimustel 
ning ei erine oluliselt tingimustest, millega on tehing tehtud kolmandate osapooltega. 

EEK’000 
2009

Tootmine Kinnisvara Muud  
tegevused

Eliminee- 
rimine

Konsoli- 
deeritud

Müügitulu kontsernivälistelt klientidelt 561 806 37 634 33 235 0 632 675

Tulu teistelt segmentidelt 2 764 13 665 3 472 -19 901 0

Segmendi äritulud 564 570 51 299 36 707 -19 901 632 675

Ärikasum 12 399 17 287 -1 401 28 28 313

Segmendi varad 299 245 146 538 17 978 -1 029 462 732

Jagamatud varad 155 416

Varad kokku 618 148

Segmendi kohustused 98 079 2 892 5 493 -3 016 103 448

Jagamatud kohustused 10 712

Kohustused kokku 114 160

Investeeringud põhivarasse                 15 260 9 226 4 863 0 29 349

Põhivara amortisatsioon (lisa 13, 14, 16) 12 477 5 787 1 701 -24 19 941

2010

Müügitulu kontsernivälistelt klientidelt 567 916 41 013 30 779 0 639 708

Tulu teistelt segmentidelt 2 938 15 108 4 899 -22 945 0

Segmendi äritulud 570 854 56 121 35 678 -22 945 639 708

Ärikasum 7 139 19 290 -2 261 -404 23 764

Segmendi varad 349 114 147 878 16 235 -4 642 508 585

Jagamatud varad 353 762

Varad kokku 862 347

Segmendi kohustused 144 058 2 811 3 044 -4 524 145 389

Jagamatud kohustused 4 310

Kohustused kokku 149 699

Investeeringud põhivarasse                 37 078 4 694 1 425 -7 43 190

Põhivara amortisatsioon (lisa 13, 14, 16) 13 993 5 571 2 027 -15 21 576



68Sisukord

1 EUR=15,6466 EEK HARJU ELEKTER   I   Aastaaruanne 2010

24 SEgMENDIARUANNE (JÄRg)

Tootmissegmendi varad sisaldavad antud segmendi otseseid ja segmendile omistatud varasid. Kinnisvara segmendi ja muude 
tegevuste vara koosneb põhiliselt antud tegevuste ärinõuetest, varudest ja põhivarast. Jagamatud varad on Emaettevõtte (Eesti) 
raha, mitmesugused nõuded ja ettemaksed ning muud finantsinvesteeringud.

Tootmissegmendi kohustused sisaldavad antud segmendi otseseid ja segmendile omistatud kohustusi.  Kinnisvara segmendi ja 
muude tegevuste kohustused koosnevad põhiliselt antud tegevustega seotud võlgnevustest kaupade, teenuste ning põhivarade 
eest, tellijate ettemaksetest ja ettemakstud tulevaste perioodide tuludest. Jagamatud kohustused on Emaettevõtte (Eesti) võla-
kohustused, maksu- ja viitvõlad.

EUR’000
2009

Tootmine Kinnisvara Muud  
tegevused

Eliminee- 
rimine

Konsoli- 
deeritud

Müügitulu kontsernivälistelt klientidelt 35 906 2 405 2 124 0 40 435

Tulu teistelt segmentidelt 177 873 222 -1 272 0

Segmendi äritulud 36 083 3 278 2 346 -1 272 40 435

Ärikasum 793 1 105 -91 2 1 809

Segmendi varad 19 125 9 366 1 149 -66 29 574

Jagamatud varad 9 933

Varad kokku 39 507

Segmendi kohustused 6 268 185 351 -193 6 611

Jagamatud kohustused 685

Kohustused kokku 7 296

Investeeringud põhivarasse                 975 590 311 0 1 876

Põhivara amortisatsioon (lisa 13, 14, 16) 797 371 109 -2 1 275

2010

Müügitulu kontsernivälistelt klientidelt 36 297 2 621 1 967 0 40 885

Tulu teistelt segmentidelt 187 966 313 -1 466 0

Segmendi äritulud 36 484 3 587 2 280 -1 466 40 885

Ärikasum 456 1 233 -144 -26 1 519

Segmendi varad 22 312 9 451 1 038 -296 32 505

Jagamatud varad 22 609

Varad kokku 55 114

Segmendi kohustused 9 207 180 195 -289 9 293

Jagamatud kohustused 275

Kohustused kokku 9 568

Investeeringud põhivarasse                 2 370 300 90 0 2 760

Põhivara amortisatsioon (lisa 13, 14, 16) 894 356 130 -1 1 379

Investeeringud põhivarasse sisaldavad kinnisvarainvesteeringute (lisa 13), materiaalse (lisa 14) ja immateriaalse põhivara  
(lisa 16) soetust. 
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EEK ‘000 EUR ‘000

Perioodi 1. jaanuar kuni 31. detsember kohta               2010 2009 2010 2009

MÜÜGITULUD 

Müügitulud turgude viisi

Eesti 219 342 232 741 14 019 14 875

Soome 257 612 270 055 16 464 17 260

Leedu 66 404 66 475 4 244 4 249

Muud EL liikmesriigid 46 894 23 443 2 997 1 498

EL välised riigid 49 456 39 961 3 161 2 553

KOKKU 639 708 632 675 40 885 40 435

25 KOONDKASUMIARUANDE KIRJETE SELgITUSED
EEK ‘000 EUR ‘000

Perioodi 1. jaanuar kuni 31. detsember kohta              Lisa 2010 2009 2010 2009

MÜÜGITULUD 

Müügitulud tegevusalade viisi

Elektriseadmed 503 783 498 937 32 198 31 888

Lehtmetalltooted ja teenused 18 680 19 577 1 194 1 251

Telekommunikatsiooni tooted ja teenused 16 649 17 738 1 064 1 134

Elektrikaupade ja komponentide vahendusmüük 52 015 49 950 3 324 3 192

Teenuste vahendusmüük 10 359 9 206 662 588

Renditulu                                                                          15 31 697 29 921 2 026 1 912

Muud teenused 6 525 7 346 417 470

KOKKU 639 708 632 675 40 885 40 435

REALISEERITUD TOODETE KULUD

Kaubad ja materjalid -435 382 -360 463 -27 826 -23 038

Teenused 12 442 -22 897 795 -1 463

Tööjõukulu (vt alljärgnev) -95 509 -98 278 -6 104 -6 281

Põhivara kulum -17 467 -16 461 -1 117 -1 052

Muud kulud -1 832 -6 102 -116 -390

Lõpetamata ja valmistoodangu varude kasv -5 148 -23 870 -329 -1 526

KOKKU -542 896 -528 071 -34 697 -33 750

TURUSTUSKULUD

Ostuteenused -5 047 -5 088 -323 -325

Tööjõukulu (vt alljärgnev) -18 955 -18 851 -1 212 -1 205

Põhivara kulum -629 -664 -40 -42

Muud kulud -4 870 -6 128 -310 -392

KOKKU  -29 501 -30 731 -1 885 -1 964
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25 KOONDKASUMIARUANDE KIRJETE SELgITUSED (JÄRg)

EEK ‘000 EUR ‘000

2010 2009 2010 2009

ÜLDHALDUSKULUD

Ostuteenused -5 905 -5 863 -378 -374

Tööjõukulu (vt alljärgnev) -27 874 -30 116 -1 781 -1 925

Põhivara kulum -3 480 -2 816 -222 -181

Muud kulud -6 075 -7 252 -389 -463

KOKKU -43 334 -46 047 -2 770 -2 943

   - sealhulgas arenduskulud -6 104 -6 944 -390 -444

Tööjõukulud müüdud toodete, turustus- ja üldhalduskuludes:

Töötasud -109 860 -114 270 -7 021 -7 303

Sotsiaal- ja muud maksud palgakulult -32 320 -34 287 -2 066 -2 191

Aktsiapõhine hüvitis -1 659 -899 -106 -57

Reservid 1 501 2 211 96 140

KOKKU -142 338 -147 245 -9 097 -9 411

MUUD ÄRITULUD

Kasum materiaalse põhivara müügist 46 124 3 8

Saadud trahvid ja viivised 335 679 21 43

Muud äritulud 72 274 5 18

KOKKU 453 1 077 29 69

    

MUUD ÄRIKULUD     

Kahjum põhivara müügist ja likvideerimisest -3 -13 0 -1

Trahvid, viivised ja muud kahjud -92 -38 -6 -3

Kahjum valuutakursi muutusest -2 -3 0 0

Kulutused kingitustele ja annetustele -442 -437 -29 -28

Muud ärikulud -127 -99 -8 -6

KOKKU -666 -590 -43 -38

FINANTSTULUD 

Intressitulu 421 711 27 45

Dividenditulu 8 762 3 474 560 222

Tulu finantsinvesteeringute müügist 8 161 4 975 522 318

KOKKU         17 344 9 160 1 109 585

FINANTSKULUD     

Intressikulu -989 -1 115 -63 -71

Netokahjum (-) valuutakursi muutustest -57 -89 -4 -6

KOKKU -1 046 -1 204 -67 -77
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26 TULUMAKS

Kontserni kasumilt arvestatud teoreetiline tulumaks erineb tegelikust tulumaksukulust erinevatel põhjustel, mis on esitatud 
alljärgnevas tabelis: 

Eesti Soome Leedu Rootsi Konsolideeritud

EEK ‘000            2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2010 2009

Kasum enne maksustamist 33 219 16 871 3 404 4 317 4 616 6 855 -216 41 023 28 043

Tulumaksumäär 0% 0% 26% 26% 15% 20% 26,3%

Teoreetiline tulumaks 0 0 -885 -1 123 -692 -1 371 0 -1 577 -2 494

Dividendide tulumaks -3 139 -3 688 0 0 0 0 0 -3 139 -3 688

Maksuvabad tulud 0 0 0 9 199 92 0 199 101

Mittemahaarvatavad kulud 0 0 -448 -89 -146 -186 0 -594 -275

Tulumaksukulu koondkasumiaruandes -3 139 -3 688 -1 333 -1 203 -639 -1 465 0 -5 111 -6 356

EUR ‘000            

Kasum enne maksustamist 2 123 1 078 218 276 295 438 -14 2 622 1 792

Tulumaksumäär 0% 0% 26% 26% 15% 20% 26,3%

Teoreetiline tulumaks 0 0 -57 -72 -44 -87 0 -101 -159

Dividendide tulumaks -201 -236 0 0 0 0 0 -201 -236

Maksuvabad tulud 0 0 0 1 13 6 0 13 7

Mittemahaarvatavad kulud 0 0 -29 -6 -9 -12 0 -38 -18

Tulumaksukulu koondkasumiaruandes -201 -236 -86 -77 -40 -93 0 -327 -406

Leedu ja Soome tütarettevõtetes ei ole edasilükkunud tulumaksukohustust ega vara, mistõttu ei ole seda 31.12.2010 seisuga 
kajastatud finantseisundi aruandes.

27 TAVA- JA LAHUSTATUD PUHASKASUM AKTSIA KOHTA

Tavapuhaskasum aktsia kohta on leitud jagades aruandeperioodi puhaskasumi perioodi kaalutud keskmise emiteeritud aktsiate 
arvuga. 

Lahustatud puhaskasumi leidmiseks on võetud arvesse potentsiaalselt emiteeritavad aktsiad.  Bilansipäeva 31.12.2010 seisuga 
oli Kontsernil 578,4 tuhat potentsiaalselt emiteeritavat lihtaktsiat. Kooskõlas 23. aprillil 2009 toimunud aktsionäride üldkoos -
oleku otsusega fikseeriti aktsia hind tasemel 1,10 eurot (17,21 krooni). Aktsiapõhiste hüvitiste suhtes, mille kohta kehtivad  
IFRS 2 nõuded, hõlmab aktsiate märkimishind ka tulevikus töötajate poolt aktsiapõhiste hüvitiste eest osutatavate teenuste mak-
sumust. Sõltumatu eksperdi poolt hinnati teenuse väärtuseks ühe emiteeritava aktsia kohta 0,55 eurot (8,61 krooni). Seega on 
IFRS 2 mõistes aktsia märkimishind 1,65 eurot (25,82 krooni) ja potentsiaalsed aktsiad muutuvad lahustuvaks alles pärast seda, 
kui nende perioodi keskmine turuhind ületab 1,65 eurot (25,82 krooni). 

2010. aastal oli aktsia keskmine turuhind 41,45 krooni (2,65 eurot) ja võrreldaval perioodil 32,78 krooni (2,10 eurot). Aktsiate  
emiteerimisel laekuks 14 932 tuhat krooni (954 tuhat eurot). Sama summa saamiseks peaks turuhinnas emiteerima 360 260 
(14 932 /41,45) uut aktsiat ja võrreldaval perioodil 455 537 aktsiat. Potentsiaalselt emiteeritavate aktsiate arvu ning turuhinnas 
emiteeritavate aktsiate arvu vahet 218 140 aktsiat (578 400 -360 260)  saaks vaadelda tasuta antud aktsiatena ning selle võrra  
on korrigeeritud vastava perioodi keskmist aktsiate arvu. 
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27 TAVA- JA LAHUSTATUD PUHASKASUM AKTSIA KOHTA (JÄRg)

            EEK   EUR

Ühik 2010 2009 2010 2009

Emaettevõtte omanike osa puhaskasumist ‘000 34 008 19 226 2 173 1 229

Perioodi keskmine aktsiate arv                       ’000 16 800 16 800 16 800 16 800

Tavapuhaskasum emaettevõtte omanike aktsia kohta 2,02 1,14 0,13 0,07

Perioodi korrigeeritud keskmine aktsiate arv ‘000 17 018 16 867 17 018 16 867

Lahustatud puhaskasum aktsia kohta 2,00 1,14 0,13 0,07

28 RAHAVOOgUDE ARUANDE KIRJETE SELgITUSED
EEK ‘000 EUR ‘000

1. jaanuar kuni 31. detsember                                               Lisa 2010 2009 2010 2009

Ettevõtte tulumaks

Tulumaksukulu koondkasumiaruandes 26 -5 111 -6 356 -327 -406

Tulumaksu ettemaksu vähenemine (+)/ kasv (-) ja võla 
vähenemine (-)/ kasv (+) 20 -324 -884 -20 -57

Makstud ettevõtte tulumaks -5 435 -7 240 -347 -463

Makstud intressid

Intressikulu koondkasumiaruandes 25 -989 -1 115 -63 -71

Intressivõla vähenemine (-)/ kasv (+) 19 17 -15 1 -1

Makstud intressid -972 -1 130 -62 -72

Tasutud kinnisvarainvesteeringute eest

Soetus 13 -4 694 -9 226 -300 -590

Soetusega seotud võla vähenemine (-)/ kasv (+) 19 -2 017 2 017 -129 129

Tasutud kinnisvarainvesteeringud -6 711 -7 209 -429 -461

Tasutud materiaalse põhivara eest

Materiaalse põhivara soetus 14 -36 365 -16 279 -2 324 -1 040

Kapitalirendi korras soetatud 14 29 807 263 1 905 17

Põhivara ostuga seotud võla vähenemine (-)/ kasv (+) 19 -46 -1 870 -3 -120

Tasutud materiaalse põhivara -6 604 -17 886 -422 -1 143

Laekus põhivara müügist

Müüdud põhivara jääkväärtus 14 3 2 203 0 141

Kasum põhivara müügist 43 110 3 7

Laekus põhivara müügist 46 2 313 3 148

Laekunud intressitulu

Intressitulu 25 421 711 27 45

Nõude vähenemine (+)/ kasv (-) 8 0 35 0 3

Laekunud intressid 421 746 27 48
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29 SEOTUD OSAPOOLED 

ASi Harju Elekter seotud osapoolteks on sidusettevõte AS Draka Keila Cables, juhatuse ja nõukogu liikmed, nende lähikondsed 
ning AS Harju KEK, kelle omanduses on 32,14 % ASi Harju Elekter aktsiatest.

Tehingud seotud osapooltega

EEK ‘000 EUR ‘000

1. jaanuar kuni 31. detsember 2010 2009 2010 2009

Kaupade ja teenuste ost seotud osapooltelt:

   - Sidusettevõttelt 3 845 4 928 246 315

   - Harju KEK’lt 1 063 1 089 68 70

KOKKU 4 908 6 017 314 385

Sealhulgas:

   - kaubad ja materjalid 3 845 4 915 246 314

   - põhivara rentimine 1 023 1 062 65 68

   - muud teenused 40 40 3 3

Kaupade ja teenuste müük seotud osapooltele:

   - Sidusettevõttele 13 940 10 883 891 696

   - Harju KEK’le 35 0 2 0

KOKKU 13 975 10 883 893 696

Sealhulgas:

   - kaubad ja materjalid 428 233 27 15

   - põhivara rentimine 9 637 7 227 616 462

   - juhtimisteenus 1 709 2 713 109 174

   - muud teenused 2 201 710 141 45

Saldod seotud osapooltega

Nõuded sidusettevõttega: kaubad ja teenused 4 856 2 663 310 170

Kohustused sidusettevõttele: kaubad ja teenused 215 56 14 3

Tasud ja hüvitised

Nõukogu ja juhatuse liikmetele makstud tasud 

   - palk, preemia, muud sarnased tasud 3 451 3 649 221 233

   - erisoodustused 126 96 8 6

KOKKU 3 577 3 745 229 239

Aktsiapõhised hüvitised

   - sidusettevõtte juhtkonnale 29 16 2 1

   - Harju KEK’i juhtkonnale 115 62 7 4

   - Harju Elektri nõukogu ja juhatuse liikmetele 229 124 15 8

KOKKU 373 202 24 13
                   
Aktsiapõhiste hüvitiste kohta on informatsioon esitatud lisas 23.6.

Juhatuse liikmed ei saa Kontsernilt pensioniga seotud õigusi. Juhatuse esimehel on õigus saada lahkumishüvitist kuni 12 ameti-
palga ulatuses. Kontserni juhtorganite liikmete ja nende lähikondsetega  muid tehinguid ei toimunud.
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30 KONTSERNI ETTEVõTTED JA MUUTUSED KONTSERNIS 
Ettevõte Asukohamaa  Emaettevõte Osalus seisuga Osalus seisuga

31.12.2010 31.12.2009

AS Eltek  Eesti AS Harju Elekter 100,0% 100,0%

AS Harju Elekter Elektrotehnika   Eesti AS Harju Elekter 100,0% 100,0%

Satmatic OY  Soome AS Harju Elekter 100,0% 100,0%

Harju Elekter AB  Rootsi AS Harju Elekter 90,0% 0,0%

Rifas UAB  Leedu AS Harju Elekter 51,0% 51,0%

Automatikos Iranga UAB Leedu UAB Rifas 51,0% 51,0%

15. juunil 2010 allkirjastati Stockholmis ASi Harju Elekter tütarfirma Harju Elekter AB asutamisdokumendid. Ettevõte kanti ärire-
gistrisse 16. augustil. Uue tütarettevõtte aktsiakapital on 1 miljon Rootsi krooni, millest 90% kuulub ASile Harju Elekter. Tütar-
ettevõtte Harju Elekter AB asutamisega suurendatakse oma kohalolekut ja müüki Rootsi turul, pakkudes meie klientidele laia 
valikut Kontserni firmade toodangust, eelkõige elektrotehnilistest toodetest. 

31 BILANSIPÄEVA JÄRgSED SÜNDMUSED 

Oma tegevuse laiendamiseks ja turuosa suurendamaks Rootsi Kuningriigis omandas ASi Harju Elekter tütarettevõte Harju Elek-
ter AB jaanuaris 2011 BgB Power Solutions AB äritegevuse. Lepingu kogumaksumus oli 500 tuhat Rootsi krooni, mis finantseeri-
takse omavahenditest ja vastavalt lepingule 2 aasta jooksul. 
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32 EMAETTEVõTTE PõHIARUANDED

FINANTSSEISUNDI ARUANNE

EEK ‘000 EUR ‘000

31. detsembri seisuga 2010 2009 2010 2009

  

Raha ja pangakontod 16 742 1 397 1 070 89

Nõuded ostjate vastu 5 370 5 413 343 346

Nõuded seotud osapoolte vastu 9 281 5 601 593 358

Muud lühiajalised nõuded ja ettemaksud 423 866 27 55

Varud 4 207 4 843 269 310

Käibevara kokku 36 023 18 120 2 302 1 158

Investeeringud tütarettevõtetesse 45 927 44 459 2 935 2 841

Investeeringud sidusettevõttesse 8 840 8 840 565 565

Muud pikaajalised finantsinvesteeringud 337 020 153 172 21 539 9 790

Kinnisvarainvesteeringud 178 136 181 000 11 385 11 568

Materiaalne põhivara 6 089 6 808 389 435

Immateriaalne põhivara 4 647 4 531 298 290

Põhivara kokku 580 659 398 810 37 111 25 489

VARAD KOKKU 616 682 416 930 39 413 26 647

Kohustused

Võlakohustused 0 6 490 0 415

Võlad tarnijatele 5 784 6 783 370 433

Võlad seotud osapooltele 0 24 0 2

Maksuvõlad 1 726 1 155 110 74

Muud võlad ja saadud ettemaksed 2 583 4 645 165 297

Lühiajalised kohustused kokku 10 093 19 097 645 1 221

Kohustused kokku 10 093 19 097 645 1 221

Omakapital

Aktsiakapital 168 000 168 000 10 737 10 737

Ülekurss 6 000 6 000 383 383

Reservid 334 682 149 760 21 390 9 571

Jaotamata kasum 97 907 74 073 6 258 4 735

Omakapital kokku 606 589 397 833 38 768 25 426

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 616 682 416 930 39 413 26 647
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32 EMAETTEVõTTE PõHIARUANDED (JÄRg)

KOONDKASUMIARUANNNE 

1. jaanuar – 31. detsember EEK ‘000 EUR ‘000

2010 2009 2010 2009

Müügitulu 91 799 88 006 5 867 5 624

Müüdud toodete kulud -53 736 -50 307 -3 434 -3 215

Brutokasum 38 063 37 699 2 433 2 409

Muud äritulud 70 292 4 19

Turustuskulud -5 337 -5 909 -341 -378

Üldhalduskulud -14 621 -15 460 -935 -988

Muud ärikulud -470 -407 -30 -26

Ärikasum 17 705 16 215 1 131 1 036

Tulu tütarettevõtetest 4 832 8 715 309 557

Tulu müügivalmis finantsvaradelt

     -dividenditulu 8 762 3 474 560 222

     -investeeringute müügist 8 161 4 975 522 318

Intressitulu 156 69 10 4

Intressikulud -35 -256 -2 -16

Kahjum valuutakursi muutusest -19 -9 -1 -1

Kasum majandustegevusest 39 562 33 183 2 529 2 120

Tulumaks -2 288 -2 149 -147 -137

Aruandeaasta puhaskasum 37 274 31 034 2 382 1 983

Muu koondkasum

Müügikõlblike finantsvarade õiglase väärtuse netomuutus 184 922 80 014 11 819 5 114

Aruandeaasta koondkasum 222 196 111 048 14 201 7 097



77Sisukord

1 EUR=15,6466 EEK HARJU ELEKTER   I   Aastaaruanne 2010

32 EMAETTEVõTTE PõHIARUANDED (JÄRg)

RAHAVOOGUDE ARUANNE 

 EEK ‘000 EUR ‘000

 2010 2009 2010 2009

Rahavood äritegevusest

   Ärikasum 17 705 16 215 1 131 1 036

   Korrigeerimised

         Põhivara kulum ja väärtuse langus 9 585 8 869 613 567

         Kasum(kahjum) põhivara müügist -7 -7 0 0

   Äritegevusega seotud nõuete muutus -3 187 -893 -203 -57

   Varude muutus 636 2 862 41 183

   Äritegevusega seotud kohustuste muutus -504 -10 -32 -1

   Makstud ettevõtte tulumaks -2 288 -2 149 -147 -137

   Makstud intressid -41 -271 -3 -17

Kokku rahavood äritegevusest 21 899 24 616 1 400 1 574

Rahavood investeerimistegevusest

   Tasutud põhivara eest -8 122 -15 959 -519 -1 020

   Laekunud põhivara müügist 0 225 0 14

   Tasutud finantsinvesteeringute eest -1 468 -178 -94 -11

   Laekunud finantsinvesteeringute müügist 9 235 6 318 590 404

   Laekunud intressid 156 72 10 4

   Laekunud dividendid 13 594 12 188 869 779

Kokku rahavood investeerimistegevusest 13 395 2 666 856 170

Rahavood finantseerimistegevusest

   Laenude tagasimaksed -6 490 -10 301 -415 -658

   Makstud dividendid -13 440 -16 800 -859 -1 074

Kokku rahavood finantseerimistegevusest -19 930 -27 101 -1 274 -1 732

Kokku rahavood 15 364 181 982 12

Raha jääk perioodi algul 1 397 1 225 89 78

   Rahajääkide muutus 15 364 181 982 12

   Valuutakursside muutuste mõju -19 -9 -1 -1

Raha jääk perioodi lõpus 16 742 1 397 1 070 89
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32 EMAETTEVõTTE PõHIARUANDED (JÄRg)

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE 

EEK ‘000 Aktsia- 
kapital

Üle- 
kurss

Reserv 
kapital

Ümber- 
hindluse 

reserv

Jaotamata  
kasum

KOKKU

Saldo 31.12.2008 168 000 6 000 16 800 52 946 59 839 303 585

Aruandeaasta puhaskasum 0 0 0 0 31 034 31 034

Muu koondkasum 0 0 0 80 014 0 80 014

2009.a. koondkasum 0 0 0 80 014 31 034 111 048

Makstud dividendid 0 0 0 0 -16 800 -16 800

Saldo 31.12.2009 168 000 6 000 16 800 132 960 74 073 397 833

Aruandeaasta puhaskasum 0 0 0 0 37 274 37 274

Muu koondkasum 0 0 0 184 922 0 184 922

2010.a. koondkasum 0 0 0 184 922 37 274 222 196

Makstud dividendid 0 0 0 0 -13 440 -13 440

Saldo 31.12.2010 168 000 6 000 16 800 317 882 97 907 606 589

EUR ‘000

Saldo 31.12.2008 10 737 383 1 073 3 384 3 826 19 403

Aruandeaasta puhaskasum 0 0 0 0 1 983 1 983

Muu koondkasum 0 0 0 5 114 0 5 114

2009. a. koondkasum 0 0 0 5 114 1 983 7 097

Makstud dividendid 0 0 0 0 -1 074 -1 074

Saldo 31.12.2009 10 737 383 1 073 8 498 4 735 25 426

Aruandeaasta puhaskasum 0 0 0 0 2 382 2 382

Muu koondkasum 0 0 0 11 819 0 11 819

2010.a. koondkasum 0 0 0 11 819 2 382 14 201

Makstud dividendid 0 0 0 0 -859 -859

Saldo 31.12.2010 10 737 383 1 073 20 317 6 258 38 768

EEK’000 EUR’000

2010 2009 2010 2009

Konsolideerimata omakapital 31. detsembri seisuga 606 589 397 833 38 768 25 426

Valitseva ja olulise mõju all olevate osaluste:

  -bilansiline väärtus -54 767 -53 299 -3 500 -3 406

  -bilansiline väärtus arvestatuna kapitaliosaluse meetodil 135 956 135 996 8 689 8 692

Korrigeeritud konsolideerimata omakapital   
31. detsembri seisuga 687 778 480 530 43 957 30 712
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JUHATUSE JA NõUKOgU ALLKIRJAD  
2010. A MAJANDUSAASTA ARUANDELE

Juhatus on koostanud ASi Harju Elekter ja kontserni 2010. aasta tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande. 

Nõukogu on juhatuse poolt koostatud majandusaasta aruande (lk. 9-78), mis koosneb tegevusaruandest ja raamatupidamise aastaaru-
andest, läbi vaadanud ja aktsionäride üldkoosolekule esitamiseks heaks kiitnud. 

Andres Allikmäe 
juhatuse esimees
   
  

Lembit Libe 
juhatuse liige

Karin  Padjus 
juhatuse liige

Endel Palla  
nõukogu esimees

Ain Kabal 
nõukogu liige

Madis Talgre 
nõukogu liige

6. aprill 2011

Andres Toome 
nõukogu liige

29. märts 2011
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KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK
ASi Harju Elekter omanikele kuuluv jaotamata kasum on:

EEK ‘000 EUR ‘000

Eelmiste perioodide jaotamata kasum 144 989 10 211

2010. a puhaskasum 34 008 1 229

Kokku jaotuskõlbulik kasum seisuga 31.12.2010 178 997 11 440

Juhatus teeb ettepaneku kasumi jaotamiseks alljärgnevalt:

Dividendideks (0,94 krooni e. 0,06 eurot aktsialt) 15 772 1 008

Jaotamata kasumi jääk peale kasumi jaotamist 163 225 10 432

Andres Allikmäe 
juhatuse esimees
   
  

Lembit Libe 
juhatuse liige

Karin  Padjus 
juhatuse liige

29. märts 2011
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INFO NõUKOgU JA JUHATUSE KOHTA

Osalemine äriühingute juhtorganites
AS Eltek, AS Harju Elekter Elektrotehnika – nõukogu 
esimees; AS Draka Keila Cables – nõukogu esimehe 
asetäitja; AS Harju KEK, AS Laagri Vara – nõukogu liige; 
Satmatic Oy – juhatuse esimees; PKC group Oyj, Rifas 
UAB, Eesti Kaubandus-Tööstuskoda – juhatuse liige

Endel Palla omab 1 000 100 Harju Elektri aktsiat.  
Tema otsene osalus on 5,95% ja kaudne 0,33%.

ENDEL PALLA (19.06.1941)
nõukogu esimees

Haridus: Tallinna Polütehniline Instituut (TTÜ), 
elektroonikainsener 

Karjäär 
1983 – 1999 Harju Elekter, sh 1991-1999 AS Harju 
Elekter pea direktor/juhataja
alates 1999 AS Harju Elekter nõukogu esimees

Osalemine äriühingute juhtorganites
Investkonsult OÜ – juhataja  
Lincona Konsult AS – nõukogu liige

Ain Kabal omab 3 660 Harju Elektri aktsiat.  
Tema otsene osalus on 0,02%, kaudset osalust  
ei oma.

AIN KABAL (10.06.1962)
nõukogu liige

Haridus: Tartu Ülikool, jurist

Karjäär
2004 – 2006 Advokaadibüroo  
Hansa Law Offices OÜ, partner
alates 2001 Kabal & Partners OÜ  
ja OÜ Invest-konsult, juhataja

Lembit Kirsme omab 1 400 000 Harju Elektri aktsiat.  
Tema otsene osalus on 8,33% ja kaudne 0,72%.

LEMBIT KIRSME (1.01.1941)
nõukogu liige  

Haridus: Tallinna Polütehniline Instituut (TTÜ),
raadioinsener

Karjäär
1991 – 2006 Devest AS, juhataja
alates 1999 Harju KEK AS, nõukogu esimees

Osalemine äriühingute juhtorganites
Põlva Koit AS, AS Harju KEKi tütarettevõtjad –  
nõukogu esimees; EKE Invest AS ja tema tütarette-
võtjad, Avraal AS AS – nõukogu liige; AS Laagri Vara –  
juhatuse liige

Madis Talgre omab 21 000 Harju Elektri aktsiat.  
Tema otsene osalus on 0,13%, kaudset osalust ei oma.

MADIS TALGRE (17.04.1960)
nõukogu liige 

Haridus: Tallinna Polütehniline Instituut (TTÜ),  
mehaanikainsener

Karjäär
1990 – 1999 Põlva KEK, juhataja
alates 1999 Harju KEK, juhataja

Kokkuvõttes on nõukogu liikmete omanduses 2 424 760 aktsiat, vastavalt millele on nende otsene osalus ettevõttes 14,43% 
ja kaudne osalus 1,11%

Osalemine äriühingute juhtorganites
AS Lynn group, AS Tallinna Olümpiapurjespordi-
keskus, Hotel Jurmala Spa Ltd. – nõukogu liige;  
OÜ Tradematic, OÜ Jaama Kinnisvara, OÜ Norber 
grupp, OÜ M50, Beebimaailm grupp OÜ, Hermes 
Worldwide OÜ - juhatuse liige.
 
Andres Toome ei oma Harju Elektri aktsiaid,  
tema kaudne osalus on 0,06%.

ANDRES TOOME (9.01.1972)
nõukogu liige 

Haridus: Tallinna Tehnikaülikool, majandus-
teaduskond

Karjäär
1992 – 1999 Eesti Pank, Eesti Investeerimispank, 
Optiva Pank ja Sampo Pank Eesti, investeerimis-
osakonna juhataja alates 
1999 OÜ Tradematic, juhataja
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Kokkuvõttes on juhatuse liikmete omanduses 314 753 aktsiat, vastavalt millele on nende otsene osalus ettevõttes 1,88%  
ja kaudne osalus 0,25%.

Osalemine äriühingute juhtorganites
AS Harju Elekter Elektrotehnika, AS Eltek, AS Draka 
Keila Cables, AS Saajos – nõukogu liige;
Rifas UAB, Satmatic OY – juhatuse liige
 
Andres Allikmäe omab 186 800 Harju Elektri aktsiat.  
Tema otsene osalus on 1,11%, kaudset osalust  
ei oma. 

ANDRES ALLIKMÄE (07.02.1957)
juhatuse esimees 

Haridus: Tallinna Polütehniline Instituut (TTÜ),  
süsteemiinsener

Karjäär 
1991 – 1999  AS Harju Elekter Autojuhtmete Tehas, 
juhataja
alates 1999 AS Harju Elekter, juhatuse esimees 

Osalemine äriühingute juhtorganites
AS Eltek, AS Harju Elekter Elektrotehnika –  
nõukogu liige
 
Lembit Libe omab 17 760 Harju Elektri aktsiat.  
Tema otsene osalus on 0,11%, kaudset osalust  
ei oma. 

LEMBIT LIBE (21.02.1946)
juhatuse liige

Haridus: Tallinna Polütehniline Instituut (TTÜ),  
ehituse ökonoomika ja organiseerimine

Karjäär 
1982 – 1991 Harju Elekter, peaökonomist/ 
plaaniosakonna juhataja
alates 1991   AS Harju Elekter, peaökonomist 

Osalemine äriühingute juhtorganites
AS Eltek, AS Harju Elekter Elektrotehnika –  
nõukogu liige

Karin Padjus omab 110 193 Harju Elektri aktsiat. 
Tema otsene osalus on 0,66% ja kaudne 0,25%. 

KARIN PADJUS (01.06.1948)
juhatuse liige

Haridus: Tartu Riiklik Ülikool,  
raamatupidamine

Karjäär
1985 – 2007 Harju Elekter, pearaamatupidaja
alates 2007   AS Harju Elekter, finantsdirektor 
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Käibe ärirentaablus = Ärikasum/Müügitulud*100
Käibe puhasrentaablus = Puhaskasum/Müügitulud*100
Omakapital aktsia kohta = Omakapital(keskmine)/Aktsiate arvuga(perioodi keskmine)
Vara puhasrentaablus = Puhaskasum/Keskmine vara*100
Omakapitali puhasrentaablus  = Puhaskasum/Keskmine omakapital*100
Omakapitali kordaja = Omakapital(emaettevõtte omanikele kuuluv) /Varad*100
Maksevõime kordaja = Käibevara/Lühiajalised kohustused
Likviidsuskordaja = Likviidsed varad/lühisajalised kohustused

FINANTSKOKKUVõTE
VIIMASE VIIE AASTA KOHTA

1 Juhatuse ettepanek

KONTSERN   1 EUR=15,6466 EEK 2010 2009 2008 2007 2006

Koondkasumiaruanne (1000 EEK)

Müügitulud 639,7 632,7 871,6 732,0 622,1

Ärikasum 23, 8 28,3 50,1 51,5 45,2

Puhaskasum (emaettevõtte omanikele kuuluv) 34,0 19,2 38,6 84,5 47,3

Finantsseisundi aruanne aasta lõpu seisuga (1000 EEK)

Käibevara kokku 225,5 187,7 249,4 241,0 169,4

Põhivara kokku 636,8 430,4 352,6 479,3 588,4

Varad kokku 862,3 618,1 602,0 720,3 757,7

Omakapital (emaettevõtte omanikele kuuluv) 687,8 480,5 397,2 533,2 605,6

Omakapitali kordaja (%) 79,8 77,7 66,0 74,0 79,9

Juurdekasvutempod (%)

Müügitulud 1,1 -27,4 19,1 17,7 21,1

Ärikasum -16,1 -43,4 -2,8 14,0 20,5

Puhaskasum (emaettevõtte omanikele kuuluv) 76,9 -50,1 -54,3 78,6 13,6

Varad 39,5 2,7 -16,4 -4,9 8,8

Omakapital (emaettevõtte omanikele kuuluv) 43,1 21,0 -25,5 -12,0 9,7

Tulususe suhtarvud (%)

Käibe ärirentaablus 3,7 4,5 5,7 7,0 7,3

Käibe puhasrentaablus 5,6 3,4 4,4 11,5 7,6

Varade puhasrentaablus  3,2 3,2 5,8 11,4 6,5

Omakapitali puhasrentaablus (ROE)  4,4 4,4 8,3 14,8 8,2

Aktsia (EEK)

Keskmine aktsiate arv (1000 tk) 16 800 16 800 16 800 16 800 16 800

Omakapital aktsia kohta 34,77 26,12 23,64 33,89 34,46

Aktsia sulgemishind 47,25 32,08 15,49 53,2 64,93

Puhaskasum aktsia kohta 2,02 1,14 2,29 5,03 2,81

P/E suhe (kordaja) 23,39 28,14 6,76 10,58 23,06

Dividend aktsia kohta      10,94 0,80 1,00 2,00 1,80

Likviidsussuhtarvud

Maksevõime kordaja 1,8 1,6 1,6 1,6 1,6

Likviidsuskordaja 1,1 0,9 0,8 0,8 0,9

Personal ja palgad

Keskmine töötajate arv 424 452 501 442 439

Töötajate arv perioodi lõpu seisuga 440 464 515 486 427

Palgakulu (mln krooni) 109,9 114,3 132,4 116,2 86,6
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AS Harju Elekter Elektrotehnika
Paldiski mnt 31, 76606 Keila
Tel 674 7449
mail@he.ee
www.harjuelekter.ee/elektrotehnika

AS Eltek
Paldiski mnt 31, 76606 Keila
Tel 674 7495
eltek@eltek.ee
www.eltek.ee

AS HARJU ELEKTER
Paldiski mnt 31, 76606 Keila
Tel 674 7400
he@he.ee
www.harjuelekter.ee

UAB Rifas
Tinklu Str. 35 R, LT-35115 Panevežys, Leedužys, Leeduˇ
Tel +370 (45) 58 2728
info@rifas.lt
www.rifas.lt

Satmatic OY
Sammontie 9, FIN-28400 Ulvila, Soome
Tel +358 (2) 537 9800
satmatic@satmatic.fi
www.satmatic.fi

AS Draka Keila Cables
Paldiski mnt 31, 76606 Keila
Tel 674 7466
info@draka.ee
www.drakakeila.ee

Harju Elekter AB
Sjöviksvägen 3, SE-152 57, Södertälje
Tel +46 8 550 888 75
pg.bjon@harjuelekter.se
www.harjuelekter.se




