Maaeluministeeriumi osaluste valitsemise
aruanne 2017. a kohta
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1 Maaeluministeeriumi valitsetavad osalused seisuga
31.12.2017. a
Äriühingu nimi
AS Vireen
Eesti Põllumajandusloomade
Jõudluskontrolli AS

Aktsiate arv
21 230
925 605

Nimiväärtus, eurot
aktsia kohta
100
1

Osalus (%)
100,0
93,3

Osaluse omanik
Maaeluministeerium
Maaeluministeerium

2 Muutused valitsetavates osalustes
Aruandeperioodil toimus muutus AS Vireen valitsemise osaluses. Maaeluministeeriumi 5. juuni
2017. a käskkirja nr 73 „Riigivara üleandmine mitterahalise sissemaksena AS-le Vireen“ alusel ja
vastavalt ainuaktsionäri 27. juuni 2017. a otsusele nr 1.3-1/5 suurendati ettevõtte aktsiakapitali 400
(neljasaja) euro võrra uute aktsiate väljalaskmise teel, ülekursiga 85 eurot. Aktsiate eest tasumine
toimus mitterahalise sissemakse üleandmisega ning üleantavaks varaks oli Maaeluministeeriumi
valitsemisel olnud Hiiu maakonnas Pühalepa vallas Nõmba külas asuvad Hiiumaa matmispaiga
kaks kinnistut.
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3 Valitsetavate äriühingute aruanded
3.1 AS Vireen
3.1.1 Äriühingu tegevusala
AS Vireen on Maaeluministeeriumi valitsemisalas tegutsev riigi äriühing, mis loodi 2001. aastal
eesmärgiga rajada Euroopa Liidu nõuetele vastav loomsete kõrvalsaaduste käitlemise ja
kahjutustamise tehas Väike-Maarjasse. Ettevõtte tegevusalaks on koguda ja kahjutustada
hukkunud põllumajandusloomi ning loomseid ja muid põllumajanduses ning toidukäitluses
tekkivaid kõrvalsaadusi ning tööstuslikus tootmises tekkivad tooted realiseerida avatud vabaturul.
3.1.2 Osaluse säilitamise vajalikkuse põhjendamine
Vastavalt Euroopa Liidu õigusnormidele peab selleks, et Eesti saaks ühisel turul loomade ja
loomsete saadustega kaubelda, olema loomsete kõrvalsaaduste kahjutustamise süsteem.
Riik on kohustatud tagama oma territooriumil tekkivate eri riskiastmega hukkunud
põllumajandusloomade ja loomsete kõrvalsaaduste kogumise ja kahjustamise vastavalt Euroopa
Liidu sellekohastele nõuetele. Eestis vastab nendele nõuetele AS Vireen tehas. Riik omades aktsiaid
äriühingus, saab paremini kontrollida et teenust osutatakse kvaliteetselt ja nõuetekohaselt. Samuti
saab riik ülevaate kliendigrupist ja tekkinud hukkunud põllumajandusloomade ning loomsete
kõrvalsaaduste tegelikust kogusest. Kuivõrd äriühing osutab teenuseid ka teistele loomsete
kõrvalsaaduste valdajatele, suurendab tema tegevus kokkuvõttes aktsiate, kui riigivara, väärtust.
Lisaks eelnimetatule tegeleb AS Vireen ka teiste riigiasutuste poolt turult kõrvaldatud loomse
päritoluga kauba kahjutustamisega, mis annab täiendava kindlustunde , et selline kaup mingil kujul
uuesti turule ei satu ning nii on tagatud toidu- ja söödaahela ohutus.
3.1.3 Seisukoht osaluse säilitamise kohta
Peame vajalikuks riigi osaluse säilitamist AS-is Vireen, kuna Euroopa Liidu nõuded kohustavad riiki
tagama hukkunud põllumajandusloomade kõrvalsaaduste termilise kahjustamise. AS Vireen on
Euroopa Liidu nõuetele vastav, konkurentsivõimeline ja arenev ettevõte, mida riik saab kasutada
efektiivselt lubatud riigiabi andmiseks põllumajandustootjatele.
3.1.4 Üldine hinnang majandustegevusele
Hinnangu kujundamisel hinnati järgnevat:









äriühingu teenusemahud (kokkuveetud ja kahjutustatud hukkunud põllumajandusloomade
ja loomsete kõrvalsaaduste kogused);
kaupade - tehnilise rasva ja lihakondijahu müük;
töötajate arvu muutumine;
muutused varades;
müügikäibe kasv/kahanemine;
kasumi kasv/kahanemine;
netovara % - omakapitali osakaal;
ROE – omakapitali tootlus.

AS Vireen 2017. aasta majandustulemusi võib pidada väga heaks.
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3.1.5 Majandustegevuse analüüs
Hinnati punktis 1.4 näitajate muutumist 2017. aastal võrreldes 2016. aastaga.
Teenuse maht, tonni 9 248  364
Kaupade müük, tonni 3 393  -741
Töötajaid, in
20 
-2
Varad, 1000 €
6 201  -183
Müügikäive, 1000 €
2 862 
-41
Kasum, 1000 €
424 
4
Netovara, %
85% 
4%
ROE, %
8%
0%
Suhtarvude arvutamisel kasutatud valemid:
Netovara (%) = omakapital / varad kokku
ROE (&%) = puhaskasum / omakapital

4%
-18%
-9%
-3%
-1%
1%
-

2017. aastal kahjutustati tehases ning maeti Hiiumaa matmispaika 9248 tonni (2016. aastal 8884
tonni) hukkunud põllumajandusloomi ja loomseid kõrvalsaadusi, millest 5891 tonni moodustasid
hukkunud põllumajandusloomad ning 3357 tonni lihatööstuste ja muude kõrvalsaaduste valdajate
loomsed kõrvalsaadused. Võrreldes 2016. aastaga on käideldud hukkunud põllumajandusloomade
ja loomsete kõrvalsaaduste kogus kasvanud 364 tonni 4% võrra.
2017. aastal müüs ettevõte lihakondijahu 2310 tonni ja tehnilist rasva 1083 tonni. Võrreldes 2016.
aastaga on müüdud lihakondijahu kogus kasvanud 85 tonni ehk 4%. Tehnilise rasva kogus on
vähenenud 826 tonni ehk 43%.
Võrreldes 2016. aastaga on ettevõttes käideldavate hukkunud põllumajandusloomade ja loomsete
kõrvalsaaduste kogus kasvanud, kuid tööprotsesside optimeerimise tulemusena on töötajate arv
vähenenud 9 % võrra.
Ettevõtte varade summaarne maht oli 6 201 000 eurot (2016. aastal 6 348 000 eurot). Varade maht
vähenes 183 000 eurot ehk 3%. Vähenemine oli tingitud kohustusest tasuda riigieelarvesse
dividende 320 000 eurot.
Ettevõtte müügitulude kogumaht oli 2 862 000 eurot (2016. aastal 2 903 000 eurot). Müügitulu
vähenes 41 000 eurot ehk 1% sisseostetud tehnilise rasva koguse vähenemise tõttu.
2017. aasta müügitulust moodustab tulu hukkunud põllumajandusloomade ja loomsete
kõrvalsaaduste kokkuveost ja kahjutustamisest 2 191 000 eurot ehk 77 %. Võrreldes 2016. aastaga
kasvas müügitulu loomsete kõrvalsaaduste kokkuveost ja kahjutustamisest 223 000 euro ehk 11%
võrra käideldud loomsete kõrvalsaaduste koguse suurenemise tõttu.
Tulu kaupade (lihakondijahu ja tehniline rasv) müügist moodustab müügitulust 671 000 eurot ehk
23%. Võrreldes 2016. aastaga vähenes kaupade müügitulu 264 000 eurot ehk 28% müüdud
tehnilise rasva koguse vähenemise tõttu.
Ettevõtte poolt osutatavate hukkunud põllumajandusloomade ja loomsete kõrvalsaaduste
kokkuveo ning kahjutustamise teenuse tarbijate arv on võrreldes 2016. a kasvanud 3%, teenuseid
osutati 1026 kliendile. Põllumajandustootjatele osutati teenuseid 1 381 000 euro eest ning
lihatööstustele ja muudele kõrvalsaaduste valdajatele 810 000 euro eest.
2017. aastal oli ettevõtte puhaskasum 424 000 eurot (2016. aastal 420 000 eurot). Võrreldes 2016.
aastaga suurenes puhaskasum 1%.
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2017. aasta lõpu seisuga moodustas ettevõtte omakapital 5 258 000 eurot ehk 85% varade mahust
6 201 000 eurot (2016: 5154 / 6384 = 81%).
Ettevõtte omakapitali tootlus 2017. aastal oli 8% (2016. aastal 8%) ehk iga äriühingusse
investeeritud euro teenis omanikule tagasi 8 senti, mis on 2016. aasta vastava näitajaga samal
tasemel.
Laenukohustused kokku moodustasid 733 000 eurot ehk 12% ettevõtte bilansimahust (2016: 951
ehk 15%). Võetud laenukohustusi suudab ettevõte teenindada probleemideta.
3.1.6 Tegevus- ja finantseesmärgid
AS-ile Vireen 2017. aastaks seatud olulised tegevuseesmärgid on täidetud.
3.1.6.1 2017. aasta tähtsamad sündmused:
 Jätkus amortiseerinud tehnoloogiliste seadmete väljavahetamine ja uute tehnoloogiliste
lahenduste juurutamine:
o Paigaldati liivapüüdur toorme vastuvõtu ruumi;
o suruõhu kvaliteedi parandamiseks vahetati välja suruõhukompressor;
o aurukatla õhuvõtu ehitus;
o deaeraatori õhutuse ümberehitus;
o tootmishoone katuse remont;
 Ehitati vastavalt Veterinaar- ja Toiduameti ettekirjutisele lihakondijahu ladu koos elevaatori
(maht 40 m3) ja transportööridega.
 Jätkus tehnilisele rasvale ja lihakondijahule kõrgema müügihinnaga turu otsimine ja
transpordikulude optimeerimine.
 Ettevõte koostas töötajate eetikakoodeksi
 Jätkus territooriumi korrastamine ja kõrghaljastuse lisamine - istutati puid ja rajati juurde
asfaltplatse.
 Jätkus koostöö Veterinaar- ja Toiduametiga teenuste osutamise kaudu sigade Aafrika
katku nakatanud kodu- ja metssigade hukkamisel ja tehases kahjutustamisel.
 Viidi lõpule tehase territooriumi ümbritseva piirdeaia ehitus, tehase territoorium on suletud
 Hiiumaa loomsete kõrvalsaaduste matmispaiga omandiõiguse ületulek ettevõttele
3.1.6.2 Eesmärgid 2018. majandusaastaks
 Amortiseerinud tehnoloogiliste seadmete remont ja väljavahetamine ning uute
tehnoloogiliste lahenduste juurutamine pideva protsessina:
o õhupuhasti kapitaalremont;
o tigutransportööride ja pressieelse puhvertangi väljavahetamine;
o külmutusvõimsusega puhverlaole epopõranda paigaldamine;
o tootmishoone katuse kapitaalremondi lõpetamine;
o tehnilise rasva mahutitele ehitatakse ümber soojustatud paneelidest seinad ja lagi;
o viiakse jääksoojuse hulga leidmiseks läbi soojaaudit;
o olme- ja bürooruumide renoveerimine;
o territooriumi heakorrastamise lõpuleviimine.
 Ehitatakse välja ventilatsioonitorustik värske õhu juurdevoolu tagamiseks
tootmisruumidesse.
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Soetatakse täiendav horisontaalseparaator.
Ehitatakse välja konteinersüsteem veepuhastisse jääkmuda jaoks.
Soetatakse kasutatud konkslift auto.
Tehakse koostööd Veterinaar- ja Toiduametiga teenuste osutamise kaudu nakkuskolletes
haigestunud kodusigade, veiste ja lindude hukkamisel ja tehases kahjutustamisel.
Jätkub tehnilisele rasvale ja lihakondijahule kõrgemate hindadega turu otsimine.

3.1.6.3 Tulevaste aastate tegevuseesmärgid
AS-i Vireen tegevuseesmärgiks on korraldada kõrge- ja eri riskiga Eestis tegutsevate
põllumajandustootjatest loomapidajate hukkunud põllumajandusloomade ja lihatöötlejate
loomsete kõrvalsaaduste kokkuvedu ja kahjutustamist ning hoida finantsmajanduslikku olukorda
stabiilsena.
Eesti riigi ja äriühingu ühine huvi seisneb selles, et põllumajandustootjad lõpetaksid hukkunud
põllumajandusloomade matmise ning tehase poolt korraldatud kokkuveo ja kahjutustamise
teenuse kaudu välditaks keskkonnakahju, loomataudi ohtu ja töötlejate loomsete kõrvalsaaduste
väärkasutust.
Ettevõte on koostanud nõukogu poolt heaks kiidetud arengukava aastateks 2018–2022. Käesoleva
aruande koostamise ajaks on arengukava Üldkoosoleku poolt kinnitamata. Arengukava koostamise
käigus esitati omaniku poolt ootused ettevõtte arengusuundadele aastateks 2018–2022.
AS-i Vireen töös näeb omanik järgmisi arengusuundumusi ja tegevusi:








Jätkata loomsete kõrvalsaaduste kokkuvedu ja kahjutustamist, parandades teenuse
kvaliteeti ning maksimeerides seadmete kasutust (mahtude muutused peaks ettevõte
isevälja pakkuma). Osaleda riigiabina osutatava teenuse hankel.
Jätkata vastavalt kehtestatud normidele lihakondijahu ja tehnilise rasva tootmisega ning
müügiga, seejuures kõrgema müügihinnaga turu leidmisega ja transpordikulude
optimeerimisega (mahtude muutused peaks ettevõte ise välja pakkuma).
Jätkata amortiseerinud tehnoloogiliste seadmete väljavahetamist (eesmärgiks töökindluse
tagamine) ja uute tehnoloogiliste lahenduste juurutamist (eesmärgiks energiatõhusus ja
kuluefektiivsus) pideva protsessina.
Jätkata toorme lühiajaliseks hoiustamiseks ehitatud külmutusvõimsusega puhverlao
maksimaalset kasutamist ja vajadusel vastava renditeenuse osutamist.
Jätkata vastavalt vajadusele loomsete kõrvalsaaduste matmispaiga (matmispaikade)
ettevalmistusega.
Minimeerida negatiivseid keskkonnamõjusid.
Leida võimalused loomsete kõrvalsaaduste käitlemisel tekkiva energia majanduslikult
tasuvaks kasutamiseks, tekitades sellega võimaluse luua kohalikke töökohti.

3.1.7 Töökohtade paiknemine
Ettevõtte kõik töökohad paiknevad Ebaveres, Väike-Maarja vallas, Lääne-Virumaal. 2017. aastal
töökohti ümber ei paigutatud ja järgneva kolme aasta jooksul ei planeeri ettevõte töökohti ümber
paigutada.
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2017. aastal moodustasid ettevõtte äritulud kokku 3 031 000 eurot (prognoos 2 636 000 eurot), mis
on 395 000 eurot ehk 15% rohkem kui prognoositud. Äritulude kasvu põhjused võrreldes
prognoosituga on järgmised:



Ettevõte müüs amortiseerunud veoautod, millega osutati veoteenust (ühekordne tulu
100 000 eurot);
prognoosis ei kajastatud sigade aafrika katkuga nakatunud kodusigade hukkamise,
kokkuveo ja kahjutustamise tulu, kuna puudus piisav kindlus haiguspuhanguks (313 000
eurot).

2018. aastaks prognoosib ettevõte äritulude vähenemist 15 % - tehnilise rasva tootjad on sõlminud
müügiks otselepingud ja AS Vireen ei osta järgneval aastal edasimüügiks tehnilist rasva, samuti ei
prognoosita sigade Aafrika katkuga nakatunud kodusigade hukkamise, kokkuveo ja kahjutustamise
tulu, kuna puudub piisav kindlus haiguspuhanguks.
Ärikulud moodustasid 2017. aastal 2 517 000 eurot (prognoos 2 216 000 eurot, tegelik täitmine
114% – prognoosis ei kajastatud sigade Aafrika katkuga nakatunud kodusigade hukkamise,
kokkuveo ja kahjutustamise kulusid, kuna puudus kindlus haiguspuhanguks). 2018. aastal
prognoosib ettevõte ärikulude vähenemist 12% võrra.
2017. aastal oli ettevõtte puhaskasum 424 000 eurot, prognoos 329 000 eurot ehk tegelik kasum
osutus 29 % suuremaks seoses veoautode müügitehinguga ja loomsete kõrvalsaaduste kokkuveo
ja kahjutustamise müügitulude suurenemise tõttu.
Optimaalseks kapitalistruktuuriks peame jätkuvalt 65–70 %.
3.1.8 Investeeringud
2017. aastal investeeriti omavahenditest tehase amortiseerinud seadmete väljavahetamiseks,
hoone katuse kapitaalremondiks, uute asfaltplatside rajamiseks ning lihakondijahu müügieelseks
pakkimiseks ja ladustamiseks lao väljaehitamiseks 330 000 eurot.
2018. aastal on planeeritud investeerida 500 000 eurot tehase amortiseerinud seadmete
väljavahetamiseks, täiendavate seadmete soetamiseks ja tootmisruumide ventilatsioonisüsteemi
väljaehitamiseks. 2018. aasta investeeringute maht on planeeritud katta ettevõtte omavahenditest.
Perioodil 2019–2022 on AS Vireen planeerinud investeerida vajadusel tehase amortiseerunud
seadmete väljavahetamiseks ja uuendamiseks 1 600 000 eurot eesmärgiga tagada loomsete
kõrvalsaaduste kahjutustamise protsessi töökindlus alljärgnevalt.
Aasta
2018

Investeering
(1000 €)
500

2019

400

2020

400

Investeeringu vajalikkus
Investeering vajalik ettevõtte jätkusuutlikkuse tagamiseks, samas on uus tehnoloogia
oluline arenguks ja efektiivsem. Efektiivsemate seadmete ja tehnoloogiate kasutuselevõtt
võimaldab suurendada tulusid ja vähendada kulusid
Investeering vajalik ettevõtte jätkusuutlikkuse tagamiseks, samas on uus tehnoloogia
oluline arenguks ja efektiivsem. Efektiivsemate seadmete ja tehnoloogiate kasutuselevõtt
võimaldab suurendada tulusid ja vähendada kulusid
Investeering vajalik ettevõtte jätkusuutlikkuse tagamiseks, samas on uus tehnoloogia
oluline arenguks ja efektiivsem. Efektiivsemate seadmete ja tehnoloogiate kasutuselevõtt
võimaldab suurendada tulusid ja vähendada kulusid
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Aasta
2021

Investeering
(1000 €)
400

2022

400

Investeeringu vajalikkus
Investeering vajalik ettevõtte jätkusuutlikkuse tagamiseks, samas on uus tehnoloogia
oluline arenguks ja efektiivsem. Efektiivsemate seadmete ja tehnoloogiate kasutuselevõtt
võimaldab suurendada tulusid ja vähendada kulusid
Investeering vajalik ettevõtte jätkusuutlikkuse tagamiseks, samas on uus tehnoloogia
oluline arenguks ja efektiivsem. Efektiivsemate seadmete ja tehnoloogiate kasutuselevõtt
võimaldab suurendada tulusid ja vähendada kulusid

3.1.9 Dividendiprognoos
2017. aastal maksis AS Vireen riigieelarvesse 320 000 eurot dividende, mis moodustab 76%
eelmisel majandusaastal teenitud puhaskasumist. Aastatel 2018–2022 planeerib ettevõte maksta
riigieelarvesse dividende igal kalendriaastal 80 000 eurot, mis säilitab ettevõtte võimekuse täita
seatud investeerimisülesanded seoses vajadusega pidevalt uuendada tehase tehnoloogilist baasi
tagamaks loomsete kõrvalsaaduste protsessi töökindlus ning võimaldab täita lepingujärgselt
võlakohustusi. AS-i Vireen loomsete kõrvalsaaduste käitlemise tehase tehnoloogiline baas on
käigus alates 2005. aastast.
3.1.10 Läbiviidud erikontrollid
2017. aastal ettevõttes erikontrolle läbi ei viidud.
3.1.11 Korruptsiooni ennetamise meetmed
Ettevõte on koostanud töötajate eetikakoodeksi, mis sätestab töötajatele esitatavad olulised
eetilised põhimõtted ja toob välja tegevused, mida peetakse lubatavaks ning mida lubamatuks.
Eetikakoodeks rakendub kõigile töölepingulises suhtes olevatele isikutele, samuti juhtorganite
liikmetele. Eetikakoodeks on kättesaadav kõigile töötajatele. Toimub töötajate koolitamine
nimetatud valdkonnas.
Ettevõtte juhtivtöötajad osalesid 2017. aasta sügisel Justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika
osakonna poolt korraldatud „Korruptsioonivastase seaduse rakendamise“ koolitusel. Juhatuse liige
osaleb Maaeluministeeriumi poolt 2018. aastal moodustatud korruptsiooniennetuse töörühma
töös, mis töötab välja haldusala ühised korruptsiooni ennetamisele suunatud juhised.
Ettevõtte raamatupidamise sise-eeskirja on täiendatud sisekontrolli meetmetega.
3.1.12 Hea ühingujuhtimise tava järgimise aruanne
Hea ühingujuhtimise tava aruanne on esitatud 2017. aasta majandusaasta aruande koosseisus.
Lisad: finantsprognooside tabel, 2017 majandusaasta aruanne, nõukogu aruanne, nõukogu ja
juhatuse liikmete tasud 2017.a.

3.2 Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS (EPJ)
3.2.1 Äriühingu tegevusala
Loomakasvatuse abitegevuste korraldamine: põllumajandusloomade jõudluskontrolli läbiviimine ja
nende geneetilise väärtuse hindamine; piimakvaliteedi sõltumatu kontrollimine;
põllumajandusloomade kõrvamärkide väljastamine. Tegevuse tulemusena peaks jõudluskontroll
olema oluliseks osaks loomakasvatuse infrastruktuuris.
7
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3.2.2 Osaluse säilitamise vajalikkuse põhjendamine
Osaluse valitsemise eesmärk on loomapidajate ja piimatööstuste varustamine usaldusväärsete
andmetega ja kvaliteetse teenuse kaudu aidata tõuaretustöö läbiviimist ja toetada igapäevaseid
majandamisotsuseid, mille tulemusena peaks jõudluskontroll olema oluliseks osaks
loomakasvatuse struktuuris (Eesti maaelu arengukava 2014–2020). EPJ avalik eesmärk on tagada
põllumajandusloomade identifitseerimisvahendite (kõrvamärkide) väljastamine loomapidajatele
(põllumajandusministri määrus nr 128 "Identifitseerimisele kuuluvate põllumajandusloomade
liikide loetelu, põllumajandusloomade identifitseerimise ning nende kohta andmete registreerimise
viisid ja kord, registreerimistunnistuse väljastamise kord ja veisepassi vorm ning
põllumajandusloomade arvestuse pidamise kord", 21.12.2009) ning teha piimatööstustele
sõltumatuid kvaliteediproove (põllumajandusministri määrus nr 79 "Toorpiima kvaliteediklasside
nõuded, toorpiima koostisosade ja kvaliteedi määramise meetodid ja kord ning toorpiima
koostisosade ja kvaliteedi näitajate analüüsimiseks volitatud laboratooriumile esitatavad nõuded",
30.07.2008).
3.2.3 Seisukoht osaluse säilitamise kohta
Osaluse säilitamine on vajalik tagamaks loomapidajatele kõrvamärkide väljastamise teenus ja
piimatööstustele sõltumatu kvaliteedikontroll, samuti usaldusväärne ja kvaliteetne jõudluskontroll
tõuaretuses.
3.2.4 Üldine hinnang majandustegevusele
2017. aasta oli EPJ kolmas tegevusaasta. Hakati pakkuma uut teenust BHB määramine piimast,
mis võimaldab loomapidajal avastada loomade ainevahetuse probleeme. Seoses majandusliku
olukorraga paranemisega piimanduse ning seakasvatuse sektoris paranes ka loomapidajate
maksekäitumine ning lisateenuste pakkumine.
Märgistamistarvete müümine tegevusvaldkonnana oli sarnane 2016. aasta näitajatega ning seal
olulisi muudatusi ei toimunud.
Üldine hinnang ettevõtte majandustulemustele ning finantsnäitajatele on hea.
3.2.5 Majandustegevuse analüüs

Tulud (€)
Kulud (€)
Kasum (€)
Omakapitali rentaablus (%)
Omakapitali osakaal kogukapitalist (mitte alla) (%)
Puhaskasumi marginaal (%)
Likviidsus ehk maksevõime

Strateegilised
eesmärgid 2017
1 269 000
1 238 000
31 000
3
70
2,5
3

Tegelik
31.12.2017
1 405 000
1 284 000
121 000
10,5
93,2
9,3
9,05

3.2.6 Strateegilised eesmärgid
Tagada põllumajandusloomade jõudluskontrolli süsteemi toimimine


rahvusvaheliselt aktsepteeritav ning ajakohane piima- ja lihaveiste ning sigade
jõudluskontrollisüsteem
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Kontroll põllumajandusloomade identifitseerimisvahendite pakkumises


pakkuda loomapidajatele
märgistamisvahendid

kvaliteetseid

ning

nende

vajadustest

lähtuvaid

Toorpiima kvaliteedi nõuetekohase määramise süsteemi toimimine




piimalabori vastavus kehtivatele standarditele ning akrediteerimise tingimustele
töö vastavus kehtestatud nõuetele
analüüsitulemuste usaldusväärsuse tagamine

3.2.7 Finantseesmärgid aastani 2023
Näitaja
Omakapitali rentaablus aastas (%)
Omakapitali osakaal kogukapitalist (%)
Puhaskasumi marginaal (%)
Likviidsus ehk maksevõime üldine tase

2017
eesmärk
3
70
2,5
3

2017
tegelik
10,5
93,2
9,3
9,05

2018

2019

2020

2021

2022

2023

3,54
70
3
3

5
7
3
3

5
70
3,7
3

5
70
4
3

5
70
4
3

5
70
4
3

3.2.8 Selgitused finantseesmärkide juurde
Kõik finantseesmärgid on määratud käesolevaks aastaks ja järgnevaks viieks aastaks ning
võrdluseks on toodud Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS (EPJ) 2017. aasta
tulemuste prognoos ning täitmine. Eesmärke seades on võimalusel võrreldud tulemusi ka Eesti
Tõuloomakasvatajate Ühistu (ETKÜ) tulemustega, mis on olnud avalikult kättesaadavad ning
Poolas piimaveiste jõudluskontrolli teenust pakkuva organisatsiooni (Polish Federation of Cattle
Breeders and Dairy Farmers; http://www.pfhb.pl/english/ (PFHBiPM) 2014. aasta tulemusi.
Omakapitali rentaabluseks (puhaskasum/omakapital) on planeeritud lähtuvalt nõukogu otsusele
(13.11.2015) 5% aastas, mis peaks olema saavutatud 2019.a ja püsima stabiilsed ka järgnevad 4
aastat. Tagamaks ühtlast üleminekut on rentaabluse suurenemine järk-järguline. Omakapitali
rentaabluse kasv peaks toimuma eelkõige lisateenuste juurutamise arvelt.
Omakapitali osakaal kogukapitalist ei tohiks langeda alla 70%.
Puhaskasumi marginaali (puhaskasum/müügitulu) eesmärgiks on, et see oleks igal aastal
positiivne. Võrreldes PHHBiPM (u 10%) ning ETKÜ (1% ja 5%) näitajatega võiks puhaskasumi
marginaal läheneda pikas perspektiivis 5%.
Likviidsust ehk maksevõime üldist taset (käibevara/lühiajalised kohustused) peetakse rahuldavaks,
kui see on üle 1,2 ja heaks, kui see on üle 1,6. Soovituslikult peetakse heaks, kui likviidsus on 1,6 ja
2 vahel, sest suuremad numbrid viitavad käibevarade üleinvesteerimisele. PHHBiPM maksevõime
üldine tase on läbi aastate olnud 6 ja 7 vahel, ETKÜ näitajad üle 10. EPJ puhul on eesmärgiks seatud
3. Eesmärk tuleneb asjaolust, et kui EPJ raha üldse ei ole ja maksetähtaja ületanud lühiajalisi
kohustusi ei ole, siis on maksevõime üldine tase 2,5, sest meil on varud ja nõuded. Kuna varude
realiseerimise aeg ja nõuete laekumise aeg on pikem kui lühiajaliste kohustuste tasumise aeg, siis
on aktsiaseltsil vaja täiendavalt raha kohustuste õigeaegseks tasumiseks, mistõttu on eesmärk
viidud 3 peale.
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3.2.9 Investeeringud
Aastal 2017 osteti kasutusrendi lõppemisel välja 2 sõiduautot kogusummas 12 tuh. eurot
maakonna zootehnikutele kliendikülastusteks.
3.2.10 Dividendiprognoos
Nõukogu koosolekul 2017 aastaaruande kinnitamise osas 25.04.2018 otsustati, et 2018. aastal
makstakse välja dividende 0,02 eurot aktsia kohta. Strateegilistes eesmärkides on kirjas, et
edaspidise osas tagada dividendideks ligikaudu 30% iga-aastasest puhaskasumist.
3.2.11 Läbiviidud auditid ja erikontrollid
EPJ ei tehtud 2017. aastal erikontrolle. EPJ 2017. majandusaastat auditeeris nõukogu heakskiidul
OÜ Fides, keda esindas vandeaudiitor Vilja Kübar.
3.2.12 Korruptsiooni ennetamise meetmed
EPJ juhatuse liige on osalenud 2018. aastal Sisekaitseakadeemia poolt korraldatud koolitusel
„Korruptsiooniriskid riigi ja KOV osalusega äriühingutes“ ning on kaasatud Maaeluministeeriumi
valitsemisala korruptsiooniennetamise töörühma. EPJ juhiabi osales 2017. aastal
Maaeluministeeriumi poolt korraldatud korruptsiooni teemalisel koolitusel.
Toimunud on töötajate koolitamine antud valdkonnas.
3.2.13 Hea ühingujuhtimise tava järgimise aruanne
EPJ lähtus oma tegevuses Heast Ühingujuhtimise Tavast. Aktsionäridele oli tagatud nende
õigused: info ja teave üldkoosolekust on edastatud õigeaegselt koos vajalike lisamaterjalidega.
Juhatus ja nõukogu on lähtunud tegevuses kõikide aktsionäride parimatest huvidest ja teinud
koostööd.
2017. aasta majandusaasta aruanne on heaks kiidetud nõukogu poolt ja auditeeritud.
3.2.14 Toetused ja annetused
EPJ ei maksnud 2016. aastal toetusi ega annetusi.
3.2.15 Nõukogu ja juhatuse liikmete tasud








Toomas Kevvai – 1 464 eurot, nõukogu esimees alates 29.08.17
Indrek Grusdam – 2 791 eurot, nõukogu esimees kuni 28.08.17
Tanel-Taavi Bulitko – 2 687 eurot, nõukogu liige
Roomet Sõrmus – 2 687 eurot, nõukogu liige
Ulve Märtson – 2 687 eurot, nõukogu liige
Kaivo Ilves – 29 186 eurot, juhatuse liige
Lisad: finantseesmärgid 2018. a, nõukogu tegevusaruanne 2017.a, majandusaasta aruanne
2017.

3.2.16 Töökohtade paiknemine
EPJ-s töötab kokku 34 inimest, kellest 5 töötajat (lisaks 1 lapsehoolduspuhkusel olev töötaja)
töötavad piirkondades teenindades loomapidajaid piirkondades. Lisaks Tartus asuvatele
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peakontorile ning piimalaborile on EPJ kontorid (vastuvõtupunkt) järgmistes maakonnakeskustes:
Haapsalu, Kuressaare, Paide, Põlva, Rakvere, Rapla, Viljandi, Võru ning Hiiumaal Käinas.
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