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Tasandatud kulude mudelist (1)
Tasandatud kulude (levelized costs) mudel hindab abi suuruse regulatsioonile vastavust

Abi energiaühiku kohta ei tohi ületada kõnealusest taastuvallikast toodetud energia tasandatud kulude

ja sama energialiigi turuhinna vahet (Komisjoni määrus (EL) nr 651/2014 artikkel 43 lõige 5)

Mudeli kirjeldus

Tasandatud kulude arvutus hõlmab ettevõtte ajaloolisi kulusid ja toodetud biometaani ning tulevikus

prognoositud biometaani tootmisüksusega seotud kulusid ja prognoositud biometaani toodangut kuni

tootmisüksuse eeldatava eluea lõpuni.

Väljundid

Tasandatud kulude hindamine - Arvutuses jagatakse diskonteeritud kogukulud kogu 

diskonteeritud toodetud biometaaniga (ajalooline ning prognoositud) ning saadakse tulemus 

ühikuga €/MWh

Lubatud toetuse hindamine – Arvutatakse välja, milline toetuse määr ühikus €/MWh vastab 

Euroopa Komisjoni GBER määruse maksimaalsele lubatud piirile

Mudeli sektoripõhised sisendid

▪ Diskontomäär 

▪ Amortisatsiooniperiood 

▪ Prognooside periood

▪ Inflatsioonimäär ning keskmine 

palgatõus

▪ Maksimaalne tasuvusmäär

Mudeli taotlejapõhised sisendid

▪ Ajaloolised kulud ning kulude 

prognoosid

▪ Toodangu prognoos

▪ GoOde tulu prognoos
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Toetuse regulatiivne hindamine

▪ Välja makstava toetusmäära regulatsioonile vastavuse puhul hinnatakse, et kindlal perioodil

biomeetaani tootmiseks antud toetus MWh kohta ei ületaks tasandatud kulude ning selle

perioodi maagaasi turuhinna vahet. Kui mõnel perioodil ületab saadud toetus ühikus €/MWh

tasandatud kulude ning maagaasi turuhinna vahet, siis sellel perioodil makstav toetus ei vasta

GBER regulatsioonile.

▪ Praegusel hetkel saavad tootjad toetust iga transporti tarnitud biometaani MWh kohta

summas 100 €/MWh – maagaasi turuhind (ühikus €/MWh). Kuna GBER määruses sätestatud

ülempiir hõlmab endas tasandatud kulude ning maagaasi turuhinna vahet, siis praeguse

Eestis makstava toetusskeemi regulatiivset hindamist ei mõjuta maagaasi turuhind.

Omavahel võrreldakse ainult tootja tasandatud kulusid ning toetuse maksimaalset määra,

milleks on kas 100 või 93 €/MWh.

Tasandatud kulude mudelist (2)
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Euroopa Komisjoni talitluse suunised tasandatud kulude arvutamisel

Edastasime küsimused Euroopa Komisjonile ning käesolevaks hetkeks oleme tagasi saanud

vastused, millega seoses muutus eelmises nõukojas esitletud tasandatud kulude arvutamise

metoodika:

1) Tasandatud kuludes ei arvestata amortisatsiooni ning finantseerimiskulusid

2) Tasuvusmäär: Tasuvusmäära ehk rate of return-i kasutatakse GBER kontekstis kui suurust,

millega on lubatud välja makstava toetuse ülemmääras arvestada ka ettevõtte lubatud

mõistliku kasumiga. Lõplike regulatiivses hindamises kasutatavate tasandatud kulude

arvutamisel arvestatakse tasuvusmääraga, kasutatava suuruse saamiseks korrutatakse

kuludepõhine tasandatud kulude suurus läbi määraga 1 + tasuvusmäär.

• Näiteks, kui tasandatud kulud on 95 €/MWh ning maksimaalne lubatud tasuvusmäär

on 1.075% , siis lõplik regulatiivses hindamises kasutatav suurus on 95*1.01075

= 96.02 €/MWh

• See tähendab, et välja makstava toetuse ning maagaasi turuhinna summa

energiaühiku kohta (MWh) tohib olla maksimaalselt 96.02 €/MWh

• Seega on lubatud toetuse ning müügituludega ära katta iga energiaühiku

tootmise kulu 95 €/MWh, ning iga energiaühiku pealt lubatud kasum 1.02 €/MWh

• Tasuvusmäär siinkohal ei ole võrreldav IRR-ga, sest ta näitab lubatud 

kasumit protsendina energiaühiku kuludest mitte projekti üldist tasuvust

ja kasumlikkust

Euroopa komisjoni suunised
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Maksimaalne tasuvusmäär
Maksimaalne tasuvusmäär määrab ära projekti lubatud tasuvuse koos toetusega

Maksimaalne tasuvusmäär, mida kasutatakse tasandatud kulude arvutamisel, ei tohi ületada

asjakohast vahetustehingute intressimäära pluss 100 baaspunkti suurune preemia. Asjakohane

vahetustehingute intressimäär on abi andmise vääringu vahetustehingute intressimäär tähtaja puhul,

mis kajastab abi saava käitise amortisatsiooniperioodi (Komisjoni määrus (EL) nr 651/2014 artikkel 43)

Maksimaalse tasuvusmäära metoodika

▪ Asjakohane vahetustehingute intressimäär ehk SWAP määr on leitav Euroopa Liidu 

institutsioonide poolt soovitatud Reutersist või Bloombergi komposiitindeksitest

▪ Maksimaalse tasuvusmäära arvutamisel kasutatakse kolme kuu keskmist vahetustehingute 

intressimäära pluss 100 baaspunkti suurune preemia (Euroopa Komisjoni praktika Safe Harbour

profit benchmargi arvutamisel)

▪ Amortisatsiooniperiood on riigiabi andja poolt määratud sektorispetsiifiliselt ehk on võrdne 

kõikidele uutele toetuse taotlejatele

▪ 01.10.2020 seisuga oli 20 aastase amortisatsiooniperioodiga käitise

maksimaalne tasuvusmäär 1.075%
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Eeldused
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Ajaloolised kulud



8

Tulud, toodang ning toetused
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