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Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ nõukogu aruanne üldkoosolekule
osaühingu 2018. majandusaasta kohta

Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ töö juhtimist korraldab neljaliikmeline nõukogu. 
Osaühing kuulub 100 % riigile, osa valitsejaks on Keskkonnaministeerium ja osaniku 
ainuesindajaks osanike koosolekul on keskkonnaminister.

Keskuse tööd koordineeris ja kontrollis nõukogu koosseisus: esimees Andrus Saare (01. 
jaanuar – 31. detsember), Karin Kroon, (01. jaanuar – 31. detsember), Rain Vipper (01. 
jaanuar – 31. detsember)  ning Ilmar Jõgi (01. jaanuar – 31. detsember). Majandusaasta 
lõpuks on nõukogu neljaliikmeline.

Aruandeaastal toimus neli nõukogu koosolekut:

I. koosolek       28. märts 2018.a.                          Koosoleku peamised arutelu teemad olid:
1. Juhatuse aruanne 2017. majandusaasta kohta. 
2. Audiitorühingu BDO Eesti AS vandeaudiitori aruandest Eesti 

Keskkonnauuringute Keskuse OÜ 31.12.2017.a. lõppenud majandusaasta 
aruande kohta.

3. Nõukogu arutelu ja ettepanekud osaühingu 31.12.2017.a. lõppenud 
majandusaasta aruande, puhaskasumi suuruse ja kasumi jaotamise osas. 
Ülevaade Eesti Keskkonnauuringute Keskuse 2017. aasta tegevuse eesmärkide 
täitmisest.

4. Kohapeal algatatud küsimused

II. koosolek       13.juuni 2018.a.                            Koosoleku peamised arutelu teemad olid:
1. Kohtumine Eesti Keskkonnauuringute Keskuse OÜ koostööpartneritega 

Virumaal.
2. Tutvumine Eesti Keskkonnauuringute Keskuse OÜ Virumaa osakonna tööga.
3. Kohapeal algatatud küsimused.

III. koosolek       25.september 2018.a.                 Koosoleku peamised arutelu teemad olid:
1. OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskuse 2018. aasta 8 kuu majandustulemused 

ja 2018. aasta prognoos.
2. OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskuse strateegia ülevaatamine ning 

uuendamine, riskihindamise valdkondade laiendamine ja läbiviimine ning 
2019. aasta tegevuse eesmärkide koostamine.

3. Ülevaade riiklike laborite tegevuse optimeerimise seisust ning läbirääkimistest 
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga.

4. Kohapeal algatatud küsimused.



IV. koosolek       17. detsember 2018.a.                Koosoleku peamised arutelu teemad olid:
1. OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskuse 2018. aasta esialgsed majandustulemused 

ning info OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskuse peamistest tegevustest 2018. 
aastal ja 2019. aasta tegevuse eesmärkidest.

2. Info siseaudiitori tööst OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskuses 2018. aastal ja 
2019. aasta tööplaan.

3. Ülevaade riiklike laborite tegevuse optimeerimise seisust.
4. OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskuse ja Keskkonnaministeeriumi vahel 

sõlmitavast halduslepingust.
5. Jooksvad ja kohapeal algatatud küsimused

Kõik osaühingu nõukogu liikmed osalesid aktiivselt Keskuse juhtimises. Juhatuse ülevaated 
majandus- ja finantstegevusest olid nõukogule aluseks otsuste tegemisel Keskuse 
tegevussuundade ja töökorralduse optimeerimisel. Keskuse sisekontrollisüsteemi 
rakendamisel on järgitud kehtivaid õigusakte ja rahvusvaheliselt üldtunnustatud standardeid. 
Keskuse siseaudiitori ametikohal töötab Heino Vollrat. Aruandeaastal jätkati ettevõtte riskide 
hindamisega. Võimalikele kriitilistele riskifaktoritele pööratakse Keskuse tegevuse 
eesmärkides ja strateegias erilist tähelepanu.
Keskus on tänu koostatud ja kinnitatud strateegile perioodiliselt täpsustanud tegevuse 
eesmärke ning sihipärase juhtimise tulemusel suutnud tagada ettevõtte stabiilse töö ja arengu. 
Suurenenud on koostöö Keskkonnaministeeriumi osakondade ja allasutustega. Keskuse juurde 
loodud projektide büroo töötab edukalt ja viib ellu Keskkonnaministeeriumile olulisi 
suuremahulisi ja pikaajalisi projekte koostöös mitmete erinevate projektipartneritega. Büroo 
koordineerib siseriiklike ja rahvusvahelisi keskkonnaprojekte, mis eeldavad tihedat koostööd 
erinevate ülikoolide teadlastega ja piiriülest koostööd institutsioonide vahel.

Keskuse igapäevast majandustegevust juhtis aruandeaastal juhatus koosseisus: Margus Kört, 
Tarmo Pauklin ja Priit Alumaa.

OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskus nõukogu ja juhatuse liikmetele 2018. majandusaasta 
jooksul makstud tasude summa oli järgmine:

Ametikoht Ametiisiku nimi Põhitasu Lisatasu KOKKU Perioodi 
algus

Perioodi 
lõpp

Teenistus- 
või

töösuhte 
vorm

Nõukogu liige Andrus Saare 6000,00 0,00 6 000,00 1.01.2018 31.12.2018 Määratud
Nõukogu liige Karin Kroon 3 600,00 0,00 3 600,00 1.01.2018 31.12.2018 Määratud
Nõukogu liige Rain Vipper 3 600,00 0,00 3 600,00 1.01.2018 31.12.2018 Määratud
Nõukogu liige Ilmar Jõgi 3 600,00 0,00 3 600,00 1.01.2018 31.12.2018 Määratud
Nõukogu kokku: 16 800,00 16 800,00

Ametikoht Ametiisiku nimi Põhitasu Lisatasu KOKKU Perioodi 
algus

Perioodi 
lõpp

Teenistus- 
või

töösuhte 
vorm

Juhatuse esimees Margus Kört 46 200,00 19 717,00 65 917,00 1.01.2018 31.12.2018
Juhatuse
leping

Juhatuse liige Tarmo Pauklin 42 240,00 18 027,00 60 267,00 1.01.2018 31.12.2018
Juhatuse
leping

Juhatuse liige Priit Alumaa 42 240,00 18 027,00 60 267,00 1.01.2018 31.12.2018
Juhatuse
leping

Juhatus kokku: 130 680,00 55 771,00 186 451,00
KOKKU: 147 480,00 55 771,00 203 251,00



OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskuse äritulud olid aruandeaastal kokku 6 949,7 tuhat eurot. 
Müügitulud teenuste osutamisest aruandeaastal oli 6 453,5 tuhat eurot, müügitulu suurenes 
võrreldes eelmise majandusaastaga 6%, (2017.a. 6 069,8 tuhat eurot). Stabiilne kasv on 
toimunud kõigis Keskuse tegevusvaldkondades ühtlaselt ning ei ole olnud seotud üksikute 
ühekordsete suurte projektidega. Kõik tegevusvaldkonnad arenevad strateegias seatud 
eesmärkide kohaselt ning on enamasti seotud riiklike kohustuste täitmisega. Kogu äritulust 
teeniti 84 % riigi hallatavatele üksustele osutatud teenusest. Valdav osa riigiga seotud 
tehingutest on avaliku halduse ülesannete täitmisega seotud mittemajandustegevus.  
Põhitegevuse kasumiks sihtfinantseerimise netomeetodil planeeriti aruandeaasta eelarves 25,0 
tuhat eurot. Reaalselt kujunes kasumiks 53,4 tuhat eurot (2017.a. 36,4 tuhat eurot). 
Aruandeaastal arvestati tulu põhivara sihtfinantseerimisest summas 73,6 tuhat eurot (2017.a. 
101,5 tuhat eurot) ja tegevuskulude sihtfinantseerimisest 344,5 tuhat eurot (2017.a. 357,8 
tuhat eurot). 

Keskuse jätkusuutlikuks arenguks planeerisime aruandeaasta eelarves investeerida 
minimaalselt 200,0 tuhat eurot. Planeeritud investeeringud on täidetud, mis võimaldas 
säilitada Keskuse kõrge tehniline taseme ning täita kõik planeeritud tegevuseesmärgid. Kokku 
investeeriti aruandeaastal 210,2 tuhat eurot. 
Laborite analüüsikvaliteedi tõstmiseks ning riiklike kohustuste täitmiseks vajalike 
amortiseerunud analüüsiseadmete välja vahetamiseks investeeriti 182,0 tuhat eurot.
Keskus on suutnud järgida püstitatud majanduseesmärke ning tagada stabiilse ning 
jätkusuutliku arengu kõigis oma tegevusvaldkondades. Arvestades majandusaasta tulemusi 
planeerituga, hinnati Keskuse majandusaastat kordaläinuks ja edukaks ning 2018. aasta 
Keskuse majandustulemused heaks. Ettevõte suutis tagada müügitulu planeeritust suurema 
kasvu ning hoida kulud tasakaalus. Kõik planeeritud investeeringud laborite tehnilise seisundi 
parandamiseks teostati aasta jooksul, mis tagab tulevikus Keskus analüüsivõimekuse ning 
nõutava kvaliteedi.

Osaühingu nõukogu hindas oma 20. märtsi 2019.a. koosolekul Eesti Keskkonnauuringute 
Keskuse OÜ 2018. majandusaasta kordaläinuks ja edukaks.

Lisa: Riigile kuuluva äriühingu Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ 2018. majandusaasta 
aruanne.
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