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Statistikaamet tagab esitatavate andmete täieliku kaitse

Hallil taustal väli on veebis automaatselt täidetud. Selle välja andmeid ei saa muuta, need on nähtavad pärast salvestamist.

KONTROLLID

Kontrollid tabelis 1.1. ELEKTRIENERGIA TOOTMINE JA MÜÜK, täisarvudes

Kontrolli ID Kontrolli valem Selgitus Vea liik
18740 KUI ({ELJ_4_37_5}>0), SIIS ({EN_M_1_1_1}>0) Täitmata lahter. Kui hüdroenergiast toodetud elekter kokku (veerg 1 rida 11) on märgitud, siis tuleb märkida

ka toodetud elektrienergia kogus kokku (veerg 1 rida 1)
Raske

18741 KUI ({ELJ_4_38_5}>0), SIIS ({EN_M_1_1_1}>0) Täitmata lahter. Kui tuuleenergiast toodetud elekter kokku (veerg 1 rida 12) on märgitud, siis tuleb märkida
ka toodetud elektrienergia kogus kokku (veerg 1 rida 1)

Raske

18742 {ELJ_4_37_5}+{ELJ_4_38_5}<={EN_M_1_1_1} Vastuolulised andmed. Toodetud elektrienergia kogus kokku (veerg 1 rida 1) ei saa olla väiksem kui
hüdroenergiast toodetud elekter (veerg 1 rida 11) ning tuuleenergiast toodetud elekter (veerg 1 rida 12)
kokku.

Raske

18743 KUI ({EN_M_1_21_1}>0), SIIS ({EN_M_1_21_2}>0) Täitmata lahter. Kui kogus (veerg 1 rida 21) on märgitud, siis tuleb märkida ka maksumus (veerg 2 rida 21)
ja vastupidi

Raske

18744 KUI ({EN_M_1_22_1}>0), SIIS ({EN_M_1_22_2}>0) Täitmata lahter. Kui kogus (veerg 1 rida 22) on märgitud, siis tuleb märkida ka maksumus (veerg 2 rida 22)
ja vastupidi

Raske

18745 KUI ({EN_1_8_1}>0), SIIS ({EN_1_8_2}>0) Täitmata lahter. Kui kogus (veerg 1 rida 23) on märgitud, siis tuleb märkida ka maksumus (veerg 2 rida 23)
ja vastupidi

Raske

18746 KUI ({EN_1_9_1}>0), SIIS ({EN_1_9_2}>0) Täitmata lahter. Kui kogus (veerg 1 rida 24) on märgitud, siis tuleb märkida ka maksumus (veerg 2 rida 24)
ja vastupidi

Raske

18756 KUI ({EN_M_1_21_2}>0) , SIIS ({EN_M_1_21_1}>0) Täitmata lahter. Kui kogus (veerg 1 rida 21) on märgitud, siis tuleb märkida ka maksumus (veerg 2 rida 21)
ja vastupidi

Raske

18757 KUI({EN_M_1_22_2}>0), SIIS ({EN_M_1_22_1}>0) Täitmata lahter. Kui kogus (veerg 1 rida 22) on märgitud, siis tuleb märkida ka maksumus (veerg 2 rida 22)
ja vastupidi

Raske

18758 KUI ({EN_1_8_2}>0) , SIIS ({EN_1_8_1}>0) Täitmata lahter. Kui kogus (veerg 1 rida 23) on märgitud, siis tuleb märkida ka maksumus (veerg 2 rida 23)
ja vastupidi

Raske

18759 KUI({EN_1_9_2}>0) , SIIS ({EN_1_9_1}>0) Täitmata lahter. Kui kogus (veerg 1 rida 24) on märgitud, siis tuleb märkida ka maksumus (veerg 2 rida 24)
ja vastupidi

Raske

25218 {ELJ_4_37_5}>0 Vastuolulised andmed. Kui ettevõtte tegevusalaks on "elektrienergia tootmine hüdroenergiast" ehk EMTAK
35112, siis toodetud hüdroelektrienergia kogus kokku (tabelis 1.1 veerus 1 real 11) peab olema suurem kui
null.

Raske

25219 {ELJ_4_38_5}>0 Vastuolulised andmed. Kui ettevõtte tegevusalaks on "elektrienergia tootmine tuuleenergiast" ehk EMTAK
35113, siis toodetud tuuleelektrienergia kogus kokku (tabelis 1.1 veerus 1 real 12) peab olema suurem kui
null.

Raske
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27460 KUI (({EN_M_1_2_1}>0) JA ({EN_M_1_2_2}>0)), SIIS
(BETWEEN(({EN_M_1_2_2}/{EN_M_1_2_1}),45,120))

Veenduge palun, kas elektrienergia  maksumus ja kogus on õiged. Elektrienergia ostuhind on vahemikus 45
kuni 120. Erinevuse olemasolul vajutage nupule "Aktsepteerin kerged vead".

Kerge

Kontrollid tabelis 1.2. SOOJUSE TOOTMINE, täisarvudes

Kontrolli ID Kontrolli valem Selgitus Vea liik
18747 {EN_M_1_5_1}>={EN_2_14_1} Vastuolulised andmed. Toodetud soojus (rida 5) ei saa olla väiksem kui müüdud soojus (rida 6) Kerge
18748 KUI ({EN_2_14_1}>0), SIIS ({EN_2_14_2}>0) Täitmata lahter. Kui kogus (veerg 1 rida 6) on märgitud, siis tuleb märkida ka maksumus (veerg 2 rida 6) ja

vastupidi
Raske

18760 KUI({EN_2_14_2}>0), SIIS ({EN_2_14_1}>0) Täitmata lahter. Kui kogus (veerg 1 rida 6) on märgitud, siis tuleb märkida ka maksumus (veerg 2 rida 6) ja
vastupidi

Raske

27461 KUI ({EN_2_14_1}>0), SIIS
(BETWEEN(({EN_2_14_2}/{EN_2_14_1}),30,100))

Veenduge palun, kas soojusenergia  maksumus ja kogus on õige. Soojusenergia müügihind on vahemikus
30 kuni 100. Erinevuse olemasolul vajutage nupule "Aktsepteerin kerged vead".

Kerge

Kontrollid tabelis 2. KÜTUSE TARBIMINE ELEKTRIENERGIA  JA SOOJUSE TOOTMISEKS, täisarvudes

Kontrolli ID Kontrolli valem Selgitus Vea liik
27437 KUI (({EN_4_1_19}=1020) JA  ({EN_4_1_12}>0 JA

{EN_M_2_1_3}>0)), SIIS
(BETWEEN(({EN_M_2_1_3}/{EN_4_1_12}),65,130))

Veenduge palun, kas kivisöe maksumus ja kogus on õiged. Kivisöe ostuhind on vahemikus 65 kuni 130
eurot/t. Erinevuse olemasolul vajutage nupule "Aktsepteerin kerged vead".

Kerge

27438 KUI (({EN_4_1_19}=1111) JA  ({EN_4_1_12}>0 JA
{EN_M_2_1_3}>0)), SIIS
(BETWEEN(({EN_M_2_1_3}/{EN_4_1_12}),13,50))

Veenduge palun, kas küttepuude maksumus ja kogus on õiged. Küttepuude ostuhind on vahemikus 13 kuni
50 eurot/m3. Erinevuse olemasolul vajutage nupule "Aktsepteerin kerged vead".

Kerge

27439 KUI (({EN_4_1_19}=1112) JA  ({EN_4_1_12}>0 JA
{EN_M_2_1_3}>0)), SIIS
(BETWEEN(({EN_M_2_1_3}/{EN_4_1_12}),6,40))

Veenduge palun, kas puiduhakke maksumus ja kogus on õiged. Puiduhakkee ostuhind on vahemikus 6 kuni
40 eurot/m3. Erinevuse olemasolul vajutage nupule "Aktsepteerin kerged vead".

Kerge

27440 KUI (({EN_4_1_19}=1113) JA  ({EN_4_1_12}>0 JA
{EN_M_2_1_3}>0)), SIIS
(BETWEEN(({EN_M_2_1_3}/{EN_4_1_12}),65,195))

Veenduge palun, kas puidugraanulite maksumus ja kogus on õiged. Puidugraanulite ostuhind on vahemikus
65 kuni 195 eurot/t. Erinevuse olemasolul vajutage nupule "Aktsepteerin kerged vead".

Kerge

27441 KUI (({EN_4_1_19}=1115) JA  ({EN_4_1_12}>0 JA
{EN_M_2_1_3}>0)), SIIS
(BETWEEN(({EN_M_2_1_3}/{EN_4_1_12}),6,30))

Veenduge palun, kas puidutööstusjäätmete maksumus ja kogus on õiged. Puidutööstusjäätmete ostuhind
on vahemikus 6 kuni 30 eurot/m3. Erinevuse olemasolul vajutage nupule "Aktsepteerin kerged vead".

Kerge

27442 KUI (({EN_4_1_19}=1131) JA  ({EN_4_1_12}>0 JA
{EN_M_2_1_3}>0)), SIIS
(BETWEEN(({EN_M_2_1_3}/{EN_4_1_12}),13,33))

Veenduge palun, kas freesturba maksumus ja kogus on õiged. Freesturba ostuhind on vahemikus 13 kuni
33 eurot/t. Erinevuse olemasolul vajutage nupule "Aktsepteerin kerged vead".

Kerge

27443 KUI (({EN_4_1_19}=1132) JA  ({EN_4_1_12}>0 JA
{EN_M_2_1_3}>0)), SIIS
(BETWEEN(({EN_M_2_1_3}/{EN_4_1_12}),13,45))

Veenduge palun, kas tükkturba maksumus ja kogus on õiged. Tükkturba ostuhind on vahemikus 13 kuni 45
eurot/t. Erinevuse olemasolul vajutage nupule "Aktsepteerin kerged vead".

Kerge

27444 KUI (({EN_4_1_19}=1133) JA  ({EN_4_1_12}>0 JA
{EN_M_2_1_3}>0)), SIIS
(BETWEEN(({EN_M_2_1_3}/{EN_4_1_12}),65,130))

Veenduge palun, kas turbabriketi maksumus ja kogus on õiged. Turbabriketi ostuhind on vahemikus 65 kuni
130 eurot/t. Erinevuse olemasolul vajutage nupule "Aktsepteerin kerged vead".

Kerge

27445 KUI (({EN_4_1_19}=1116) JA  ({EN_4_1_12}>0 JA
{EN_M_2_1_3}>0)), SIIS
(BETWEEN(({EN_M_2_1_3}/{EN_4_1_12}),3,13))

Veenduge palun, kas metsamajandusjäätmete maksumus ja kogus on õiged. Metsamajandusjäätmete
ostuhind on vahemikus 3 kuni 13 eurot/m3. Erinevuse olemasolul vajutage nupule "Aktsepteerin kerged
vead".

Kerge

27446 KUI (({EN_4_1_19}=1200) JA  ({EN_4_1_12}>0 JA
{EN_M_2_1_3}>0)), SIIS
(BETWEEN(({EN_M_2_1_3}/{EN_4_1_12}),6,15))

Veenduge palun, kas põlevkivi maksumus ja kogus on õiged. Põlevkivi ostuhind on vahemikus 6 kuni 15
eurot/t. Erinevuse olemasolul vajutage nupule "Aktsepteerin kerged vead".

Kerge

27447 KUI (({EN_4_1_19}=1114) JA  ({EN_4_1_12}>0 JA
{EN_M_2_1_3}>0)), SIIS

Veenduge palun, kas puitbriketi maksumus ja kogus on õiged. Puitbriketi ostuhind on vahemikus 65 kuni
195 eurot/t. Erinevuse olemasolul vajutage nupule "Aktsepteerin kerged vead".

Kerge
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(BETWEEN(({EN_M_2_1_3}/{EN_4_1_12}),65,195))
27448 KUI (({EN_4_1_19}=2030) JA  ({EN_4_1_12}>0 JA

{EN_M_2_1_3}>0)), SIIS
(BETWEEN(({EN_M_2_1_3}/{EN_4_1_12}),250,800))

Veenduge palun, kas raske kütteõli maksumus ja kogus on õiged. Raske kütteõli ostuhind on vahemikus
250 kuni 800 eurot/t. Erinevuse olemasolul vajutage nupule "Aktsepteerin kerged vead".

Kerge

27449 KUI (({EN_4_1_19}=3030) JA  ({EN_4_1_12}>0 JA
{EN_M_2_1_3}>0)), SIIS
(BETWEEN(({EN_M_2_1_3}/{EN_4_1_12}),600,1200))

Veenduge palun, kas vedelgaasi maksumus ja kogus on õiged. Vedelgaasi ostuhind on vahemikus 600 kuni
1200 eurot/t. Erinevuse olemasolul vajutage nupule "Aktsepteerin kerged vead".

Kerge

27450 KUI (({EN_4_1_19}=2040) JA  ({EN_4_1_12}>0 JA
{EN_M_2_1_3}>0)), SIIS
(BETWEEN(({EN_M_2_1_3}/{EN_4_1_12}),260,720))

Veenduge palun, kas kerge kütteõli maksumus ja kogus on õiged. Kerge kütteõli ostuhind on vahemikus 260
kuni 720 eurot/t. Erinevuse olemasolul vajutage nupule "Aktsepteerin kerged vead".

Kerge

27451 KUI (({EN_4_1_19}=2110) JA  ({EN_4_1_12}>0 JA
{EN_M_2_1_3}>0)), SIIS
(BETWEEN(({EN_M_2_1_3}/{EN_4_1_12}),200,500))

Veenduge palun, kas põlevkivikütteõli (raske frakt) maksumus ja kogus on õiged. Põlevkivikütteõli (raske
frakt) ostuhind on vahemikus 200 kuni 500 eurot/t. Erinevuse olemasolul vajutage nupule "Aktsepteerin
kerged vead".

Kerge

27452 KUI (({EN_4_1_19}=2120) JA  ({EN_4_1_12}>0 JA
{EN_M_2_1_3}>0)), SIIS
(BETWEEN(({EN_M_2_1_3}/{EN_4_1_12}),260,520))

Veenduge palun, kas põlevkivikütteõli (kerge frakt)  maksumus ja kogus on õiged. Põlevkivikütteõli (kerge
frakt) ostuhind on vahemikus 260 kuni 520 eurot/t. Erinevuse olemasolul vajutage nupule "Aktsepteerin
kerged vead".

Kerge

27453 KUI (({EN_4_1_19}=3010) JA  ({EN_4_1_12}>0 JA
{EN_M_2_1_3}>0)), SIIS
(BETWEEN(({EN_M_2_1_3}/{EN_4_1_12}),190,500))

Veenduge palun, kas maagaasi maksumus ja kogus on õiged. Maagaasi ostuhind on vahemikus 190 kuni
500 eurot/tuhat m3. Erinevuse olemasolul vajutage nupule "Aktsepteerin kerged vead".

Kerge

27454 KUI (({EN_4_1_19}=2051) JA  ({EN_4_1_12}>0 JA
{EN_M_2_1_3}>0)), SIIS
(BETWEEN(({EN_M_2_1_3}/{EN_4_1_12}),700,2000))

Veenduge palun, kas diislikütuse maksumus ja kogus on õiged. Diislikütuse ostuhind on vahemikus 700 kuni
2000 eurot/t. Erinevuse olemasolul vajutage nupule "Aktsepteerin kerged vead".

Kerge

27455 KUI (({EN_4_1_19}=2080) JA  ({EN_4_1_12}>0 JA
{EN_M_2_1_3}>0)), SIIS
(BETWEEN(({EN_M_2_1_3}/{EN_4_1_12}),900,2000))

Veenduge palun, kas autobensiini maksumus ja kogus on õiged. Autobensiini ostuhind on vahemikus 900
kuni 2000 eurot/t. Erinevuse olemasolul vajutage nupule "Aktsepteerin kerged vead".

Kerge

27456 KUI (({EN_4_1_19}=2090) JA  ({EN_4_1_12}>0 JA
{EN_M_2_1_3}>0)), SIIS
(BETWEEN(({EN_M_2_1_3}/{EN_4_1_12}),258,840))

Veenduge palun, kas lennukibensiini maksumus ja kogus on õiged. Lennukibensiini ostuhind on vahemikus
258 kuni 840 eurot/t. Erinevuse olemasolul vajutage nupule "Aktsepteerin kerged vead".

Kerge

27457 KUI (({EN_4_1_19}=2070) JA  ({EN_4_1_12}>0 JA
{EN_M_2_1_3}>0)), SIIS
(BETWEEN(({EN_M_2_1_3}/{EN_4_1_12}),258,1000))

Veenduge palun, kas reaktiivkütuse maksumus ja kogus on õiged. Reaktiivkütuse ostuhind on vahemikus
258 kuni 1000 eurot/t. Erinevuse olemasolul vajutage nupule "Aktsepteerin kerged vead".

Kerge

27458 KUI (({EN_4_1_19}=2220) JA  ({EN_4_1_12}>0 JA
{EN_M_2_1_3}>0)), SIIS
(BETWEEN(({EN_M_2_1_3}/{EN_4_1_12}),130,500))

Veenduge palun, kas bituumeni maksumus ja kogus on õiged. Bituumeni ostuhind on vahemikus 130 kuni
500 eurot/t. Erinevuse olemasolul vajutage nupule "Aktsepteerin kerged vead".

Kerge

27459 KUI (({EN_4_1_19}=2190) JA  ({EN_4_1_12}>0 JA
{EN_M_2_1_3}>0)), SIIS
(BETWEEN(({EN_M_2_1_3}/{EN_4_1_12}),1000,5400))

Veenduge palun, kas tehniliste õlide maksumus ja kogus on õiged. Tehniliste õlide ostuhind on vahemikus
1000 kuni 5400 eurot/t. Erinevuse olemasolul vajutage nupule "Aktsepteerin kerged vead".

Kerge

Kontrollid tabelis 3. KÜSIMUSTIKU TÄITMISEKS KULUNUD AEG (täidetakse ainult aprillikuu kohta)

Kontrolli ID Kontrolli valem Selgitus Vea liik
20050 {TAITMISEAEGMINUTIT}<=59 Suurim lubatud väärtus saab olla 59 minutit. Kui minuteid on 60 või rohkem, siis arvestage aeg tundidesse ja

minutitesse.
Raske

20051 {TAITMISEAEGTUNDI}+{TAITMISEAEGMINUTIT}>0 Küsimustiku täitmiseks kulunud aeg tuleb kindlasti märkida, kusjuures tundide ja minutite summa peab
olema suurem kui 0. Kulutatud aja hulka arvestatakse  juhendiga tutvumiseks, andmete kogumiseks ja
ettevalmistamiseks ning küsimustiku täitmiseks kulunud kõikide töötajate aeg.

Raske

20052 {TAITMISEAEGTUNDI}<=999 Suurim lubatud väärtus saab olla 999 tundi Raske

Tabelitevahelised kontrollid
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Kontrolli ID Kontrolli valem Selgitus Vea liik
20632 KUI({EN_M_1_5_1}>0), SIIS(TABEL(21633720)) Täitmata lahter. Kui on toodetud soojust (tabel 1.2 veerg 1 rida 5), siis tuleb täita ka tabel 2 Kerge

AUTOSUMMAD

Autosummad tabelis 1.1. ELEKTRIENERGIA TOOTMINE JA MÜÜK, täisarvudes

Rea nimi Veeru nimi Valem Selgitus
Müüdud kokku siseturule Kogus, MWh {EN_M_1_21_1}+{EN_M_1_22_1}+{EN_1_8_1}+{EN_1_9_1}
Müüdud kokku siseturule Maksumus,

eurot
{EN_M_1_21_2}+{EN_M_1_22_2}+{EN_1_8_2}+{EN_1_9_2}


