
Hr. Siim Kiisler
Keskkonnaminister 28. märts 2018.a.

Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ nõukogu aruanne üldkoosolekule
osaühingu 2017. majandusaasta kohta

Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ töö juhtimist korraldab kuni kuueliikmeline 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), Karel Rüütli (01. jaanuar – 04. mai)  ning Ilmar Jõgi (04. mai – 31. 
detsember). Majandusaasta lõpuks on nõukogu neljaliikmeline.

Aruandeaastal toimus neli nõukogu koosolekut:

I. koosolek       30. märts 2017.a.                          Koosoleku peamised arutelu teemad olid:

1. Juhatuse ja audiitorühingu BDO Eesti AS ülevaade Eesti Keskkonnauuringute 
Keskuse OÜ investeeringute vajadusest ning investeeringute finantseerimise 
erinevate võimaluste analüüs.

2. Juhatuse aruanne 2017. majandusaasta kohta. 
3. Audiitorühingu BDO Eesti AS vandeaudiitori aruandest Eesti 

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

4. 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.

5. Kohapeal algatatud küsimused.

II. koosolek       6.juuni 2017.a.                              Koosoleku peamised arutelu teemad olid:

1. OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskuse nõukogu esimehe valimine.
2. OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskuse 2017.aasta 5 kuu majandustulemused.
3. Ülevaade OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskuse poolt teostatavate 

rahvusvaheliste koostööprojektide seisust.
4. Rahandusministeeriumi poolt korraldatav uuring “Riiklike laborite tegevuse 

optimeerimise analüüs“.
5. Kohapeal algatatud küsimused.

III. koosolek       28.september 2017.a.                 Koosoleku peamised arutelu teemad olid:

1. OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskuse 2017. aasta 8 kuu majandustulemused ja 
2017. aasta prognoos.



2. Ülevaade riigihanke „Riiklike laborite tegevuse optimeerimise analüüsi tellimine 
Rahandusministeeriumile“ seisust.

3. OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskuse poolt riskide hindamise läbiviimine ning 
2018. aasta tegevuse eesmärkide koostamine.

4. Kohapeal algatatud küsimused.

IV. koosolek       18. detsember 2017.a.                Koosoleku peamised arutelu teemad olid:

1. OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskuse 2017. aasta esialgsed majandustulemused 
ning info OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskuse  peamistest tegevustest 2017. 
aastal ja 2018. aasta tegevuse eesmärkidest.

2. Info siseaudiitori tööst OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskuses 2017. aastal ja 
2018. aasta tööplaan.

3. OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskuse tegevused riigihanke „Riiklike laborite 
tegevuse optimeerimise analüüsi tellimine Rahandusministeeriumile“ raames. 

4. OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskuse panus Eesti Euroopa Liidu Nõukogu 
eesistumisel.

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 optimeerimiseks. 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 täpsustanud tegevuse eesmärke ning 
sihipärasele juhtimisele 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 muuhulgas teadlaste ja 
institutsioonide piiriülest koostööd. 

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



OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskus nõukogu ja juhatuse liikmetele 2017. majandusaasta 
jooksul makstud tasude summa oli järgmine:

Ametikoht Ametiisiku nimi Põhitasu Lisatasu KOKKU Perioodi 
algus

Perioodi 
lõpp

Teenistus- 
või

töösuhte 
vorm

Nõukogu esimees Andrus Saare 1 655,32 0,00 1 655,32 1.01.2017 4.05.2017 Määratud
Nõukogu liige Andrus Saare 3 992,17€ 0,00 3 992,17 4.05.2017 31.12.2017 Määratud
Nõukogu liige Karin Kroon 1 182,36 0,00 1 182,36 1.01.2017 4.05.2017 Määratud
Nõukogu liige Karin Kroon 2 399,60 0,00 2 399,60 4.05.2017 31.12.2017 Määratud
Nõukogu liige Karel Rüütli 1 222,67 0,00 1 222,67 1.01.2017 4.05.2017 Määratud
Nõukogu liige Rain Vipper 1 182,36 0,00 1 182,36 1.01.2017 4.05.2017 Määratud
Nõukogu liige Rain Vipper 2 399,60 0,00 2 399,60 4.05.2017 31.12.2017 Määratud
Nõukogu liige Ilmar Jõgi 2 372,73 0,00 2 372,73 4.05.2017 31.12.2017 Määratud
Nõukogu kokku: 16 406,81 16 406,81

Ametikoht Ametiisiku nimi Põhitasu Lisatasu KOKKU Perioodi 
algus

Perioodi 
lõpp

Teenistus- 
või

töösuhte 
vorm

Juhatuse esimees Margus Kört 45 150,00 14 000,00 59 150,00 1.01.2017 31.12.2017
Juhatuse
leping

Juhatuse liige Tarmo Pauklin 41 280,00 12 800,00 54 080,00 1.01.2017 31.12.2017
Juhatuse
leping

Juhatuse liige Priit Alumaa 41 280,00 12 800,00 54 080,00 1.01.2017 31.12.2017
Juhatuse
leping

Juhatus kokku: 127 710,00 39 600,00 167 310,00
KOKKU: 144 116,81 39 600,00 183 716,81

OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskuse äritulud olid aruandeaastal kokku 6 810, 2 tuhat eurot. 
Tulud teenuste osutamisest aruandeaastal oli 6 069,8 tuhat eurot, müügitulu suurenes  
võrreldes eelmise majandusaastaga 5%, (2016.a. 5 753,7 tuhat eurot). Kogu äritulust teeniti 84 
% riigi hallatavatele üksustele osutatud teenusest. Keskkonnaministeeriumi ja selle  
allasutused tellisid aruandeaastal teenust kokku 3 444,7 tuhande euro eest (2016.a. 3 533,8 
tuhat eurot), mis moodustab müügitulust 57 % (2016.a. 61%). Maksu- ja Tolliametile osutati 
teenuseid aruandeaastal 127,4 tuhande euro eest, mis vastab 2,1 %-le müügitulust (2016.a. 
123,8 tuhat eurot, 2,1% müügitulust).

Põhitegevuse kasumiks sihtfinantseerimise netomeetodil kujunes 36,4 tuhat eurot ( 2016.a 
kahjum 44,5 tuhat eurot kujunes põhivara kapitaliseerimise alampiiri muutumisest avalikus 
sektoris). Planeeritud eesmärgiks oli aruandeaastal 25,0 tuhat eurot. Aruandeaastal arvestati 
tulu põhivara sihtfinantseerimisest summas 101,5 tuhat eurot (2016.a. 482,8 tuhat eurot) ja 
tegevuskulude sihtfinantseerimisest 357,8 tuhat eurot (2016.a. 665,0 tuhat eurot). 
Sihtfinantseerimisega seotud tulud vähenesid majandusaastal kuna lõppesid suured Norra 
koostööprogrammi projektid. Sihtfinantseerimisega kaetud varade kulum ja väärtuse langus 
oli aruandeaastal 1 003,2 tuhat eurot (2016 a. 1 202,3 tuhat eurot). Ajaline nihe 
sihtfinantseerimisega soetatud varade tulude ja kulude kajastamisel kujundas majandusaasta 
kahjumiks 865,7 tuhat eurot. Perioodil 2013-2017 teostati sihtfinantseerimise teel 
investeeringuid riigi kohustuste täitmiseks 7 903,2 tuhande euro ulatuses, mis loeti soetusaasta 
tuludeks ning kajastusid varade soetamise aruandeaasta kasumis. Järgnevatel perioodidel 
kajastusid arvelevõetud sihtfinantseerimise tulud majandusaasta aruandes eelmiste perioodide 



jaotamata kasumi real, mis 31.12.2017 lõppenud majandusaastal moodustas kokku 7 638,1 
tuhat eurot. Sihtfinantseerimise teel soetatud põhivarade kuluks kandmine toimub pikemal 
perioodil põhivara kasuliku eluea jooksul ning  kulum vähendab järgneval 7-10 aastasel 
perioodil kasumit olenevalt põhivara kasulikust elueast keskmiselt 900 tuhat eurot aastas ja 
muudab sedakaudu varasemate aastate sihtfinantseerimise tempo mittejätkumisel  järgnevate 
aastate kasumi negatiivseks. Tekkiva kahjumi puhvriks on varasematel aastatel arvele võetud 
sihtfinantseerimise tulud, mis kajastuvad eelmiste perioodide jaotamata kasumina. Keskuse 
majandustegevus ilma sihtfinantseeringute arvestuseta on stabiilne ja positiivne. 

Keskuse jätkusuutlikuks arenguks planeerisime aruandeaasta eelarves investeerida 
minimaalselt 250,0 tuhat eurot. Planeeritud investeeringud on täidetud mis võimaldas säilitada 
Keskuse kõrge tehniline taseme ning täita kõik planeeritud eesmärgid. Kokku investeeriti 
aruandeaastal 378,7 tuhat eurot. 
Suurt tähelepanu pöörati IT lahenduste arendamiseks kuhu investeeriti 153,5 tuhat eurot ehk 
40,5% kogu investeeringutest. Laborite analüüsikvaliteedi tõstmiseks ning riiklike kohustuste 
täitmiseks vajalike amortiseerunud analüüsiseadmete välja vahetamiseks investeeriti 225,2 
tuhat eurot.
Keskus on suutnud järgida püstitatud majanduseesmärke ning tagada stabiilse ning 
jätkusuutliku arengu. Arvestades majandusaasta tulemusi planeerituga, hinnati Keskuse 
majandusaastat kordaläinuks ja edukaks ning 2017. aasta Keskuse majandustulemused heaks. 
Ettevõte suutis tagada müügitulu planeeritust suurema kasvu ning hoida kulud tasakaalus. 
Kõik planeeritud investeeringuid laborite tehnilise seisundi parandamiseks teostati aasta 
jooksul, mis tagab tulevikus Keskus analüüsivõimekuse ning nõutava kvaliteedi.

Osaühingu nõukogu hindas oma 28. märtsi 2018. a. koosolekul Eesti Keskkonnauuringute 
Keskuse OÜ 2017. majandusaasta kordaläinuks ja edukaks.

Lisa: Riigile kuuluva äriühingu Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ 2017. majandusaasta 
aruanne.

Lugupidamisega
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