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 TEGEVUSARUANNE 
 

 

Lühiülevaade 
Osaühing Eesti Keskkonnauuringute Keskus (edaspidi EKUK) on riigi ainuomandis olev 
äriühing, mis on kantud Äriregistrisse 14.08.1996. a registrikoodiga 10057662. Osaühing 
asutati 25.07.1991. aastal Eesti Looduskaitse Inspektsiooni ja RPUI Eesti 
Maaparandusprojekti poolt. 
Peale Tallinna toimub EKUKi töö kolmes regionaalses filiaalis: Ida-Virumaal, Pärnus ja 
Tartus.  
 
Peamised tegevusvaldkonnad 
EKUK-i põhiülesandeks on riigi keskkonnakaitse- ja järelevalve funktsioonide kindlustamine 
ja oma kompetentsivaldkonnas rahvusvahelistelt võetud kohustuste täitmine. 
EKUK pakub lahendusi järgmistel põhitegevusaladel: 

 keskkonnauuringud (vee-, õhu-, pinnase- ja vedelkütuste analüüsid riikliku 
keskkonnaseire ja riikliku keskkonnajärelevalve tarbeks); 

 keskkonnaprojektide koordineerimised ja juhtimised; 
 toorme ja toodangu laboratoorsed analüüsid; 
 keskkonnaekspertiisid ja –auditid; 
 reostusproovide identifitseerimised reostusallika väljaselgitamiseks; 
 ohtlike jäätmete analüüsid ja käitlemised; 
 teadus- ja arendustegevused; 
 keskkonnaalased nõustamised ja koolitused; 
 tollilabori kompleksteenuse osutamised. 

Riigile kuuluva äriühinguna tagab EKUK vastavalt Hädaolukorra seadusest tulenevalt 
elutähtsa keskkonnateenuse – välisõhu seire ja kõrgendatud saastatusest tulenevatest 
võimalikest ohtudest varajase hoiatamise süsteemi toimimise. 
EKUK on aastatega arenenud juhtivaks keskkonnauuringuid ja analüüse teostavaks asutuseks, 
mis tagab tarviliku täpsuse ja kvaliteediga toeka hulga mitmekesiste analüüside asjakohase 
teostamise Keskkonnaministeeriumi, selle allasutuste, Maksu- ja Tolliameti ja teiste 
ametkondade ning järelevalveasutuste töö häireteta kindlustamiseks. 
 

2014. aasta tegevuseesmärkide täitmine 
EKUK-i peamistest tegevuseesmärkidest täideti 2014.a.  majandusaastal kõik olulisemad: 

 Norra ja Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanismide välisrahastusega 
teostatavate kolme projekti juhtimiseks loodi Keskuse juurde projektijuhtimise büroo, 
mis tagab järgmiste projektide nõuetekohased tegevused.  
- Eesti riikliku kliimamuutuste mõjuga kohanemise strateegia ja rakenduskava 

ettepaneku väljatöötamine http://www.klab.ee/kohanemine; 
- Mudelite süsteemi ning töövahendi loomine mere ja maismaa pinnavete 

integreeritud haldamiseks http://www.klab.ee/veemudelid; 
- EL merestrateegia raamdirektiivi kohase Eesti mereala meetmekava väljatöötamine, 

k.a. saastuse vähendamiseks veeldatud maagaasi (LNG) kui alternatiivse 
laevakütuse kasutamise tasuvusuuringu teostamine 
http://www.klab.ee/merestrateegia. 

http://www.klab.ee/kohanemine
http://www.klab.ee/veemudelid
http://www.klab.ee/merestrateegia
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Büroos töötab kolm projektijuhti, projektide finantsjuht ning majandusaastal sõlmiti 
lepinguid 29 eksperdiga. Sõlmitud on neli partnerluslepingut ning läbi viidud 6 
hanget. 
 

 EKUK on täitnud kõikide riiklike institutsioonidega sõlmitud lepingulised kohustused, 
mis tulenevad riigi poolt osaühingule pandud põhikirjalistest nõuetest. Nõuded 
tulenevad peamiselt konkreetsetest ÜRO konventsioonidest, EL määrustest ja 
direktiividest ning Eesti seadustest. Kõiki aruanded ÜRO ja EL organisatsioonidele on 
esitatud õigeaegselt ning märkusteta;  
 

 Koostati EKUK-i strateegia aastateks 2015 – 2017. Strateegia eelnõud tutvustati 
laiapõhjalisel seminaril, mis toimus 13 – 14 märts Laulasmaal. Seminaril osalesid 
Keskkonnaministeeriumi juhtkond, osakonnajuhatajad, allasutuste juhid ning 
Keskkonnainvesteeringute Keskuse juhtkond. Seminari tulemuste analüüsi baasil 
täiendati strateegiat, kooskõlastati kõikide osapooltega ning kinnitati üldkoosoleku 
poolt 16. detsembril 2014.a. 

 
EKUK on ENERO (European Network of Environmental Research Organisations) liige. 
Sedakaudu on järjepidevalt laiendatud ja süvendatud Keskuse teadus- ja arendustegevusi ning 
sõlmitud koostööleppeid mitme Eesti ja Euroopa ülikooliga. Aruandeaastal osaleti koos 
naaberriikide kolleegidega mitmes Euroopa Liidu poolt finantseeritavas Interregi teadus- ja 
uurimisprojektis. 
 
EKUK on Euroopa juhtiva keemiliste mõõtmiste kvaliteedi tagamise organisatsiooni 
Eurachem´i aktiivne liige. Koostöös Tartu Ülikooliga osaleti aktiivselt Eurachem´i töös ja 
omame otsest kontakti suuremate laborite kvaliteeti tagavate rahvusvaheliste 
organisatsioonidega nagu ILAC, EA, Eurolab, jt.; 
 
Kvaliteedisüsteem 
EKUK on ainulaadne keskkonnauuringuid ning laboratoorseid analüüse teostav 
organisatsioon Eestis, mis omab mitmekülgset kvaliteedisüsteemi ja on aprobeeritud 
laiaulatuslikult oma tegevusvaldkondades. 
EKUK-i kvaliteedijuhtimissüsteem on dokumenteeritud kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimise 
käsiraamatus ning kvaliteedijuhendites. Töövoogude paremaks koordineerimiseks kasutatakse 
internetipõhist dokumendihaldussüsteemi (WebDesktop), labori infojuhtimissüsteemi ning 
wikipõhist andmebaasi kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimise dokumentide haldamiseks. 
EKUK-i laborite kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimissüsteemi akrediteerimine Eesti 
Akrediteerimiskeskuse (EAK) poolt annab klientidele suurema usaldusväärsuse EKUK-i 
analüüsi- ja uurimistulemuste osas. Aruandeaastal toimus järelvalve EAK poolt kontrollimaks 
juhtimissüsteemi jätkuvat toimimist standardi EVS-EN ISO/IEC 17025 nõuete kohaselt. 
Ulatuslike vastavusauditite käigus kontrolliti kohapeal kõikide laborite tööd ning 
dokumentatsiooni. Akrediteerimisulatusse kuulus 2014.a.  kokku 455 analüüsimetoodikat. 
Aruandeaastal osalesid EKUK-i kõik laborid pädevus- ja võrdluskatsetes 
akrediteerimisulatuses olevate näitajatega kõigis maatriksites (heitvesi, reovesi, pinnavesi, 
põhjavesi, sademed, pinnas, reovee setted, taimne materjal, kala, vedelkütus, toit, alkohol ja 
välisõhk). Pädevus- ja võrdluskatsete tulemusi oli 2014. aastal kokku üle 1200. Aktiivne 
pädevuskatsetes osalemine on laborite jaoks efektiivne kvaliteedikontrolli meede, mille alusel 
oma analüüsimetoodikate rakendamist kontrollida ning mõõtemääramatusi hinnata. Ühtlasi on 
pädevuskatsetes osalemise tulemused sõltumatuks tõendiks laborite pädevuse kohta, mida 
kasutab EAK laborite hindamise ja järelvalve käigus. 
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Vastavusauditi tulemusena tunnistas AS Metrosert EKUK-i kvaliteedi- ja 
keskkonnajuhtimissüsteemi  jätkuvalt vastavaks standardite ISO 14001 ja ISO 9001 nõuetele. 
Samuti tunnistas EAK järelvalve käigus jätkuvalt EKUK-i vastavust standardi EVS-EN ISO 
14065 nõuetele kui kasvuhoonegaaside heitkoguste tõendamisasutus ning standardi EVS-EN 
ISO/IEC 17043 nõuetele kui võrdluskatsete korraldaja vee ja reoveesette keemilise analüüsi 
valdkonnas. 

 

Hea Ühingujuhtimise Tava  
Tulenevalt riigivaraseaduse § 88 lõike 1 punktist 10 on OÜ-l Eesti Keskkonnauuringute 
Keskus, kui riigi äriühingul kohustus rakendada äriühingu juhtimisel Hea Ühingujuhtimise 
Tava (edaspidi HÜT) ning kirjeldada selle järgimist ühingujuhtimise aruandena 
majandusaasta aruande koosseisus. HÜT on äriühingu juhtimise ja kontrollimise süsteem. 
 

Üldkoosolek 
EKUK kuulub riigile, osa valitsejaks on Keskkonnaministeerium ja ainuosaniku esindajaks 
osanike koosolekul on keskkonnaminister. Üldkoosolek on ettevõtte kõrgeim juhtimisorgan. 
07.04.2014.a.  toimunud üldkoosolekul kuulati juhatuse esimehe ettekanne tegevuseesmärkide 
täitmisest, majandustulemustest, investeeringutest ja olulistest tehingutest ning nõukogu otsus 
majandusaasta aruande ja kasumi jaotuse kohta. Üldkoosolek kinnitas majandusaasta aruande 
ja kasumi jaotamise ettepaneku. 
07.07.2014.a.  kinnitas üldkoosolek uue põhikirja. 
16.12.2014.a.  kinnitas üldkoosolek osaühingu strateegia aastateks 2015-2017. 

 

Nõukogu 
EKUK-i põhikirja kohaselt koosneb nõukogu 4-6 liikmest. Vastavalt riigivaraseaduse § 81 lg 
2 valib keskkonnaminister pooled nõukogu liikmed ise ja pooled rahandusministri 
ettepanekul. Nõukogu liikmed valivad ainuosaniku otsusega nimetatud nõukogu liikmete 
hulgast nõukogu esimehe, kes korraldab nõukogu tööd. 2014. aastal oli nõukogu 6-liikmeline. 
Nõukogusse kuulusid Annikky Lamp (esimees) Karin Kroon, Ivi Eenmaa, Kalle Palling, 
Toivo Peets ja Kadi Stalmeister.  
 
Tulenevalt riigivaraseaduse §-st 80 valitakse nõukogu liikmeks isik, kes omab nõukogu liikme 
ülesannete täitmiseks vajalikke teadmisi ja kogemusi, arvestades äriühingu tegevus- ja 
finantsvaldkonda ning võimelisust tegutseda temalt oodatava hoolsusega ning tema 
ametikohale esitavate nõuete kohaselt, lähtudes äriühing eesmärkidest ja huvidest ning 
vajadusest tagada riigi kui ainuosaniku huvide tõhus kaitse. 
 
Nõukogu pädevus on määratud äriühingu põhikirjas. Osaühingu nõukogu teostab järelevalvet 
juhatuse tegevuse üle, osaleb keskuse tegevuse planeerimise ja juhtimise korraldamisel ning 
otsustab igapäevase majandustegevuse raamest väljuvate tehingute tegemise. Nõukogu 
tegutseb iseseisvalt ning osaühingu ja osaniku huvides. 
 
Nõukogu peamiseks töövormiks on koosolek. 2014. aastal toimus 6 nõukogu koosolekut. 
13.04.2014.a.  esitas nõukogu üldkoosolekule osaühingu 2013.a. majandusaasta aruande. 
Nõukogu koosolekutel kuulati ära juhatuse ülevaated majandus- ja finantstegevusest. 
Kinnitati 2014. aasta tegevuseesmärgid ja otsustati esitada üldkoosolekule kinnitamiseks 
Keskuse strateegia 2015-2017. 
 

http://www.evr.ee/sites/default/files/pildid/Hea%20%C3%9Chingujuhtimise%20Tava%20aruanne_2014.pdf#page=1
http://www.evr.ee/sites/default/files/pildid/Hea%20%C3%9Chingujuhtimise%20Tava%20aruanne_2014.pdf#page=1
http://www.evr.ee/sites/default/files/pildid/Hea%20%C3%9Chingujuhtimise%20Tava%20aruanne_2014.pdf#page=2
http://www.evr.ee/sites/default/files/pildid/Hea%20%C3%9Chingujuhtimise%20Tava%20aruanne_2014.pdf#page=2
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Nõukogu päevakord ja materjalid saadetakse nõukogu liikmetele 7 tööpäeva enne koosoleku 
toimumist, mis annab nõukogu liikmetele piisavalt aega oma seisukoha kujundamiseks 
koosolekul otsustamisele tulevastes küsimustes. 
 
Nõukogu liikmete tasustamine toimub ainuosaniku 25.02.2011.a. otsuse alusel. Nõukogu 
liikmetele, kes nõukogu otsuste vastuvõtmisel ei osalenud, vastava perioodi eest tasu ei 
maksta. 
Nõukogu liikmed väldivad huvide konflikti tekkimist oma tegevuses, ega kasuta äriühingule 
tehtud ärilisi pakkumusi isiklikes huvides ning lähtuvad oma tegevuses osaühingu ja Eesti 
riigi kui omaniku huvidest. Nõukogu liikmed peavad rangelt kinni konkurentsikeelust ega 
osale ettevõtluses osaühinguga samal tegevusalal. 
 
Juhatus 
Juhatus on EKUK-i juhtimisorgan, mis esindab ja juhib osaühingut igapäevaselt. Põhikirja 
kohaselt võib ettevõtet esindada kõigis õigustoimingutes iga juhatuse liige. Juhatus lähtub 
otsustamisel osaühingu parimatest huvidest ning kohustub tagama osaühingu jätkusuutliku 
arengu vastavalt seatud eesmärkidele ja strateegiale. Juhatus tagab osaühingu 
tegevusvaldkonnast lähtudes firma tegevuses sobiva riskijuhtimise ja sisekontrolli toimimise. 
Juhatus peab järgima EKUK-i nõukogu seaduslikke korraldusi. Juhatus teeb oma parima 
tagamaks, et firma järgiks oma tegevuses kehtivaid õigusakte. 
EKUK-i esindab ja juhib kolmeliikmeline juhatus. Keskuse igapäevast majandustegevust 
juhib juhatus koosseisus: Margus Kört (esimees), Tarmo Pauklin ja Priit Alumaa.  
Juhatuse liikmed on täitnud oma seadusest ja HÜT-ist tulenevad kohustused täies ulatuses. 
Juhatuse töö efektiivsuse tagamiseks on vastutusvaldkonnad juhatuse liikmete vahel 
selgepiiriliselt ära jagatud. 
Juhatuse ülesandeks on hinnata EKUK-i äririske ja rakendada vajalikke meetmeid, et vältida 
mis tahes kahjulikke mõjusid osaühingule. EKUK-i riskide hindamine on pidev protsess, mis 
toimub iga-aastaselt. Juhatus tegutseb kooskõlas nõukogu seaduslike otsustega. Infovahetust 
juhatuse ja nõukogu vahel võib nimetada ulatuslikuks. Ükski juhatuse liige ei ole äriühingu 
suhtes konkurent. Puudub huvide konflikt juhatuse liikmete (ning nendega seotud isikute) ja 
äriühingu huvide vahel. 
Ametilepingu alusel on võimalik maksta juhatuse liikmetele lisatasu vastavalt finants- 
majanduslikele tulemustele, kuid mitte rohkem, kui eelmisel majandusaastal makstud 
neljakordset keskmist kuutasu. Juhatuse liikmetele ei ole kehtestatud pikaajalisi 
preemiasüsteeme.  
EKUK-i riskijuhtimise oluliseks osaks on sisekontrollisüsteemide tõhususe tagamine ja 
jälgimine. EKUK-i sisekontrollisüsteemi kujundamisel ja rakendamisel on järgitud kehtivaid 
õigusakte ja rahvusvaheliselt üldtunnustatud standardeid. EKUK siseaudiitoriks on Heino 
Vollrat. 
 
Teabe avaldamine 
OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskus avaldab oma veebilehel informatsiooni nõukogu ja 
juhatuse koosseisu kohta. Juhatuse koosseis ja selles tehtud muudatused avalikustatakse 
EKUK-i veebilehel viie tööpäeva jooksul otsuse tegemisest arvates. Lisaks sellele 
avaldatakse veebilehel osaühingu põhikiri, andmed audiitori kohta ja majandusaasta aruanne. 
 

Finantsaruandlus ja auditeerimine 
OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskus koostab finantsaruanded vastavalt Euroopa Liidus 
kehtivatele rahvusvaheliste finantsaruandluse standarditele. 
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Juhatuse koostatud 2014.a. majandusaasta aruannet kontrollivad audiitor, kelleks on 
audiitorfirma BDO Eesti AS vandeaudiitor Laile Kaasik ja nõukogu. 
 
 
 
Personalipoliitika 
Euroopa Liidu direktiivide tundmise vajadus ja Euroopa Komisjoni järelevalve Eesti 
Vabariigile pandud keskkonna-alaste ülesannete täitmisel esitavad kõrgendatud nõudeid ka 
töid teostavate EKUK-i asjatundjate kvalifikatsioonile. Koolitusvajaduse katmiseks ja 
töötajate oskuste tõstmiseks viiakse pidevalt läbi sisekoolitusi ning osaletakse mitmesugustel 
rahvusvahelistel seminaridel. Asjakohase teabe saamiseks koostab EKUK-i kvaliteedi- ja 
vastavushindamisosakond teadmiste ja oskuste täiendamise vajadustele vastava 
koolitusprogrammi, mille juhatus kinnitab. 
Laborite keemikute kvalifikatsiooni tõstmiseks on sõlmitud koostööleping Tartu Ülikooliga, 
mille teadlased viivad läbi koolitusi uute analüüsimeetodite juurutamiseks ning analüütilise 
keemia alaste kompetentside tõstmiseks. 
Laborite töötajate ametinimetusi ühtlustati ja täpsustati tööülesandeid ning kinnitati uued 
ametijuhendid ning töötasud. 
EKUK-i keskmine töötajate arv 2014. aastal oli 181 töötajat (2013.aastal: 169 töötajat), seega 
suurenes aruandeaastal töötajate keskmine arv 12 võrra. 
Juhatuse liikmetele on nende ennetähtaegsel nõukogu initsiatiivil tagasikutsumise korral ette 
nähtud hüvitis kolme kuutasu ulatuses. 
 
Investeeringud 
Eelarves planeeriti majandusaastal investeerida 1,6 miljonit eurot, millest oluline osa oli 
planeeritud Šveitsi koostööprogrammi projektist - Eesti õhukvaliteedi seirevõrgustiku 
tugevdamine: Peente osakeste päritolu määramine Eestis. Aasta keskel täpsustati koostöös 
partneritega projekti teise osa eesmärke esimese osa tulemuste põhjal. Tulemuste alusel tehti 
ettepanek projekti fookust täpsustada ning mõningal määral II osa mahtu suurendada, mis ka 
rahuldati. Seetõttu viibis II etapi hanke läbiviimine ning projekti lõpptähtaega pikendati 30. 
juunini 2015.a. Täpsustuste tulemusel muutus projekt märgatavalt paremaks ning võimaldab 
teotada laialdasemalt Eesti riigile vajalikke uuringuid. Samuti arendada välja ostetavate 
analüsaatorite kalibreerimisvõimekus, mis suurendab oluliselt mõõdetavate tulemuste 
kvaliteeti ja usaldusväärsust. Antud projekti raames sõlmiti aruandeaastal lepinguid 960 
tuhande euro väärtuses. 2014. aastal tarniti seadmeid 530 tuhande euro väärtuses ning 2015. 
aasta I kvartalis 430 tuhande euro väärtuses. 
2014. aastal investeeris EKUK varadesse kokku 1 250,2 tuhat eurot (2013 a. 4 288,6 tuhat 
eurot). 
Investeeringute fookus oli 2014.a.  majandusaastal uuringute ja analüüside kvaliteeditaseme 
tõstmine ja keemiliste analüüside määramisvõimekuse laiendamine, mis rahuldaks Euroopa 
Liidu direktiivide karmistuvaid keskkonnanõudeid keeruliste keemiliste analüüside 
teostamisel eriti ohtlike ainete määramisel. Nendest nõuetest tulenevalt investeeriti 2014 
aastal peamiselt keerulisse analüüsitehnikasse ning laborite taristute moderniseerimisse. 
Rekonstrueeriti ventilatsiooni- ja küttesüsteem, eesmärgiga tagada laborites nõutav 
mikrokliima, minimaliseerida ristsaastuse võimalusi ning vähendada energiakulu, mis ka 
saavutati. 
 
Majanduslikud näitajad 
EKUK-i äritulud olid aruandeaastal kokku 6 827,4 tuhat eurot. Tulud teenuste osutamisest 
aruandeaastal moodustasid sealhulgas 4 886,4 tuhat eurot (2013.a.  4 525,5 tuhat eurot ).Tulud 
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teenuste osutamisest eelmise majandusaastaga võrreldes on kasvanud 8%. Eelarves planeeriti 
käibekasvuks 3%. Kogu müügitulust teeniti 74% riigi hallatavatele üksustele osutatud 
teenusest, sh. Keskkonnaministeerium ja selle allasutused tellisid aruandeaastal teenuseid 
kokku 2 711,5 tuhande euro eest  (2013.a. 2 692,7  tuhat eurot), mis moodustab müügitulust 
55 %  ning teised riigiettevõtted 19 %.  
Maksu-ja Tolliametile osutati teenuseid aruandeaastal 60,0 tuhande euro eest, mis vastab 1,2 
%-le müügitulust (2013.a 97,1 tuhat eurot). 
Majandusaasta kasum on 375,8 tuhat eurot. Eelmise majandusaasta kasum oli 2 899,5 tuhat 
eurot. Kasumi suur kasv 2012.a. majandusaastal oli seotud sihtfinantseerimise 
arvestuspõhimõtete muutusest (riigi) raamatupidamisearvestuses. 2014.aastal ei ole muudetud 
arvestuspõhimõtteid. Aruandeaastal arvestati tulu põhivara sihtfinantseerimisest summas 
825,8 tuhat eurot (2013.a. 3 522,6 tuhat eurot) ja tegevuskulude sihtfinantseerimisest 787,8 
tuhat eurot (2013.a. 133,2 tuhat eurot). 

Finantssuhtarvud (%) 2014 2013 
 

Käibe kasv 8 5 

Maksevõime kordaja 2 3 

Võlakordaja (kohustused/koguvarad) 22 8 

Ärirentaablus (ärikasum/müügitulu) 8 63 

Puhasrentaablus (puhaskasum/müügitulu) 8 63 

Omakapitali rentaablus ROE (puhaskasum/omakapital) 5 38 

Investeeringute tulukus ROI (puhaskasum/investeeringud kokku)    30                       68 
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2014 31.12.2013 Lisa nr

Varad    

Käibevara    

Raha 1 929 185 898 927 2

Nõuded ja ettemaksed 1 697 725 1 153 483 3

Kokku käibevara 3 626 910 2 052 410  

Põhivara    

Materiaalne põhivara 6 510 178 6 217 577 6

Immateriaalne põhivara 26 108 4 548 7

Kokku põhivara 6 536 286 6 222 125  

Kokku varad 10 163 196 8 274 535  

Kohustused ja omakapital    

Kohustused    

Lühiajalised kohustused    

Laenukohustused 24 005 29 541 8

Võlad ja ettemaksed 1 985 600 418 220 10,11,12

Kokku lühiajalised kohustused 2 009 605 447 761  

Pikaajalised kohustused    

Laenukohustused 192 038 216 043 8

Kokku pikaajalised kohustused 192 038 216 043  

Kokku kohustused 2 201 643 663 804  

Omakapital    

Osakapital nimiväärtuses 1 476 476 1 476 476 13

Kohustuslik reservkapital 147 648 144 798  

Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) 5 961 607 3 089 921  

Aruandeaasta kasum (kahjum) 375 822 2 899 536  

Kokku omakapital 7 961 553 7 610 731  

Kokku kohustused ja omakapital 10 163 196 8 274 535  
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Kasumiaruanne
(eurodes)

 2014 2013 Lisa nr

Müügitulu 4 886 358 4 525 521 14

Muud äritulud 1 941 070 3 740 433 15

Kaubad, toore, materjal ja teenused -573 428 -478 836 17

Mitmesugused tegevuskulud -1 787 972 -1 069 134 18

Tööjõukulud -3 097 474 -2 657 919 19

Põhivara kulum ja väärtuse langus -933 008 -1 122 857 6,7

Muud ärikulud -51 026 -32 256 20

Kokku ärikasum (-kahjum) 384 520 2 904 952  

Intressikulud -2 443 0  

Muud finantstulud ja -kulud 391 698  

Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist 382 468 2 905 650  

Tulumaks -6 646 -6 114 21

Aruandeaasta kasum (kahjum) 375 822 2 899 536  

Sealhulgas:    

Tulu varade sihtfinantseerimisest -825 839 -3 522 584 6,16

Sihtfinantseerimisega kaetud varade kulum ja väärtuse

langus
796 192 908 797  

Aruandeaasta kasum (kahjum) sihtfinantseerimise

netomeetodi korral
346 175 307 535  
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2014 2013 Lisa nr

Rahavood äritegevusest    

Ärikasum (kahjum) 384 520 2 904 952  

Korrigeerimised    

Põhivara kulum ja väärtuse langus 933 008 1 122 857 6,7

Kasum (kahjum) põhivara müügist -36 397 -500 15

Muud korrigeerimised -134 925 -217 658  

Kokku korrigeerimised 761 686 904 699  

Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus -409 317 216 312  

Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus 1 059 507 -42 463  

Makstud ettevõtte tulumaks -6 646 -6 114 21

Kokku rahavood äritegevusest 1 789 750 3 977 386  

Rahavood investeerimistegevusest    

Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel -747 853 -3 847 739 6

Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist 39 417 500 15

Laekunud intressid 391 698 2

Kokku rahavood investeerimistegevusest -708 045 -3 846 541  

Rahavood finantseerimistegevusest    

Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed -24 005 -24 005 8

Makstud intressid -2 442 -2 669  

Makstud dividendid -25 000 -23 000 21

Kokku rahavood finantseerimistegevusest -51 447 -49 674  

Kokku rahavood 1 030 258 81 171  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 898 927 817 756 2

Raha ja raha ekvivalentide muutus 1 030 258 81 171  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 1 929 185 898 927 2
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Omakapitali muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku

Osakapital

nimiväärtuses

Kohustuslik

reservkapital

Jaotamata kasum

(kahjum)

31.12.2012 1 447 976 144 798 3 112 921 4 705 695

Aruandeaasta kasum

(kahjum)
0 0 2 899 536 2 899 536

Muutused muudest

omanike sissemaksetest
28 500 0 0 28 500

Makstud dividendid 0 0 -23 000 -23 000

31.12.2013 1 476 476 144 798 5 989 457 7 610 731

Aruandeaasta kasum

(kahjum)
0 0 375 822 375 822

Makstud dividendid 0 0 -25 000 -25 000

Muutused reservides 0 2 850 -2 850 0

31.12.2014 1 476 476 147 648 6 337 429 7 961 553

Ettevõtte jaotamata kasum seisuga 31. detsember 2014.a.  moodustas 6 337 429 eurot. (31.detsember 2013.a. 5 989 457  eurot).

Dividendide väljamaksmisel omanikele kaasneb tulumaksukulu 20/80 netodividendina väljamakstavalt summalt. Juhul , kui välja makstaks

kogu jaotamata kasum bilansipäeva seisuga, kaasneks dividendide  tulumaks summas 1 267 489 eurot (31.detsember 2013.a. 1 197 891 eurot).
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskus

Aruande periood 01.01.2014 kuni 31.12.2014

2014.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded

on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendab Riigi raamatupidamise üldeeskiri.

OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskus  kasutab kasumiaruande koostamisel raamatupidamise seaduse 2. lisas toodud skeemi nr.1.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

2014.aastal lisatud arvestuspõhimõte sihtfinantseerimise vahendamise kohta.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena on kajastatud kassas olevat sularaha, nõudmiseni hoiuseid pankades, tähtajalisi hoiuseid tähtajaga kuni 3 kuud.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on võetud aluseks Euroopa Keskpanga valuutakursid tehingu toimumise päeval. Välisvaluutas

fikseeritud monetaarsed varad ja kohustused on hinnatud ümber eurodeks Euroopa Keskpanga valuutakursside alusel, mis

kehtisid bilansipäeval.  Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on kajastatud kasumiaruandes perioodi tulu või kuluna.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjate tasumata summad kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil, lähtudes laekumise tõenäosusest. Seejuures

hinnatakse nõuet iga konkreetse kliendi vastu eraldi, arvestades teadaolevat infot kliendi maksevõime kohta. Nõuded hinnatakse alla

bilansis tõenäoliselt laekuva summani ning allahindlus kajastatakse bilansireal “Ebatõenäoliselt laekuvad summad”.

Aruandeperioodil laekunud, eelnevalt kuludesse kantud nõuded kajastatakse ebatõenäoliste nõuete summa korrigeerimisena ja kulu

vähendusena aruandeperioodi kasumiaruandes. Lootusetud nõuded kantakse bilansist välja.

Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised, antud laenud ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded), välja arvatud edasimüügi eesmärgil omandatud

nõudeid, kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus võimalikud allahindlused),

mistõttu lühiajalised nõuded kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuvas summas. Pikaajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumuse

arvestamiseks võetakse need algselt arvele saadaoleva tasu õiglases väärtuses, arvestades järgnevatel perioodidel nõudelt intressitulu

sisemise intressimäära meetodit kasutades. Edasimüügi eesmärgil soetatud nõuded kajastatakse õiglase väärtuse meetodil.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja soetamisega otseselt seotud 

kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja asukohta. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis 

tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. 

Põhivarad on varad, mille kasulik eluiga on üle ühe aasta ja maksumus alates 2 000 eurost. Varad, mille kasulik eluiga on üle ühe aasta, kuid 

mille soetusmaksumus on alla 2 000 eurot kantakse kasutusele võtmise hetkel täielikult kulusse. 

Kuludesse kantud väheväärtusliku vara üle peetakse arvestust bilansiväliselt. 

Materiaalse põhivara objekt, mis koosneb üksteisest eristatavatest komponentidest ja millel on erinev kasulik eluiga, võetakse 

raamatupidamises arvele eraldi varaobjektina ning määratakse iga komponendi amortisatsiooninorm lähtuvalt selle kasulikust elueast. 

Parendused ja ehituslik remont. 

Põhivara parenduste ja remondiga seotud kulutused, mis vastavad põhivara kriteeriumitele, kapitaliseeritakse ning lisatakse 

põhivara maksumusele või võetakse arvele komponentidena. 

Immateriaalne põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses ning kajastatakse bilansis jääkmaksumuses. Immateriaalset põhivara 

amortiseeritakse lineaarselt kuni viie aasta jooksul. Immateriaalse põhivara amortiseerimisel lähtutakse eeldusest,et selle lõppväärtus on null. 
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Põhivara arvelevõtmise alampiir    2000

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit.Amortisatsioonimäär määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle

kasulikust elueast.

Kui on märke sellest, et varaobjekti eluiga või lõppväärtus on oluliselt muutunud, tehakse muudatused vara amortiseerimises edasiulatuvalt.

Materiaalse põhivara kaetava väärtuse määramisel lähtutakse lõigus "Varade väärtuse languse kirjeldatud põhimõtetest".

Avaliku sektori üksused, kes rakendavad Eesti head raamatupidamistava, ei tee varade väärtuse teste ega kajasta varade väärtuse langust

kaetavale väärtusele avaliku teenuse osutamiseks vajalike põhivarade puhul, kui vara väärtus ei ole langenud selle riknemise või muul

osaliselt või täielikult kasutusest eemaldamise tõttu.

Varade väärtuse langus

Igal bilansipäeval hinnatakse materiaalse ja immateriaalse põhivara puhul vara väärtuse võimalikule langusele viitavate asjaolude esinemist.

Selliste asjaolude esinemise korral hinnatakse vara kaetavat väärtust ning võrreldakse seda bilansilise maksumusega.

Väärtuse langusest tekkinud kahjum kajastatakse summas, mille võrra vara bilansiline maksumus ületab selle kaetava väärtuse. Vara

kaetav väärtus on vara õiglane väärtus, millest on maha lahutatud müügikulutused, või vara kasutusväärtus, vastavalt sellele, kumb on

kõrgem. Vara väärtuse languse hindamise eesmärgil hinnatakse kaetavat väärtust kas üksiku varaobjekti või väikseima võimaliku varade

grupi kohta, mille jaoks on võimalik rahavoogusid eristada (raha genereeriv üksus). Varade allahindlusi kajastatakse aruandeperioodi kuluna.

Kord alla hinnatud varade puhul hinnatakse igal järgmisel bilansikuupäeval, kas võib olla tõenäoline, et vara kaetav väärtus on vahepeal

tõusnud (v.a firmaväärtus, mille allahindlusi ei tühistata). Kui väärtuse testi tulemusena selgub, et vara või varade grupi (raha

genereeriva üksuse) kaetav väärtus on tõusnud üle bilansilise jääkmaksumuse, tühistatakse varasem allahindlus ja suurendatakse

vara bilansilist jääkmaksumust kuni summani, mis oleks kujunenud, arvestades vahepealsetel aastatel normaalset amortisatsiooni. Allahindluse

tühistamist kajastatakse aruandeaasta kasumiaruandes põhivara allahindluse kahjumi vähendamisena.

Rendid

Renditehingut käsitletakse kapitalirendina, kui kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule. Eesti

Keskkonnauuringute Keskus OÜ kajastab kapitalirendina kõik lepingud, kus on täidetud vähemalt üks järgnevatest tingimustest:

· renditava vara omandiõigus läheb rendiperioodi lõpul üle rentnikule;

· rentnikul on optsioon osta renditavat vara oluliselt madalama hinnaga selle õiglases väärtusest ning on kindel, et rentnik seda kasutab;

· lepinguperiood katab üle 75% renditava vara majanduslikust elueast;

· rendi jõustumise hetkel on rendimaksete miinimumsumma nüüdisväärtus üle 90% renditava vara õiglasest väärtusest;

· renditud vara on nii spetsiifiline, et vaid rentnik saab seda ilma modifikatsioonideta kasutada.

Kõik ülejäänud renditehingud kajastatakse kasutusrendina.Rentide kajastamine, kui Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ on rentnik.

Kasutusrendi perioodil tasutavad maksed kajastatakse kuluna ühtlaselt kogu rendiperioodi jooksul isegi siis, kui lepingujärgsed rendimaksed

ei ole võrdsed. 

Kapitalirent võetakse arvele vara ja kohustusena renditud vara õiglase väärtuse summas või rendimaksete miinimumsumma nüüdisväärtuses,

juhul kui see on madalam. Rendimaksed jaotatakse finantskuluks (intressikulu) ja kohustuse jääkväärtuse vähendamiseks. Finantskulud

jaotatakse rendiperioodile arvestusega, et intressimäär on igal ajahetkel kohustuse jääkväärtuse suhtes sama. Kapitalirendi tingimustel

renditud varad amortiseeritakse sarnaselt omandatud põhivaraga, kusjuures amortisatsiooniperioodiks on vara eeldatav kasulik tööiga või

rendisuhte kehtivuse periood, olenevalt sellest, kumb on lühem.

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused kajastatakse

korrigeeritud soetusmaksumuses. Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende

nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Pikaajaliste

finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestamiseks võetakse nad algselt arvele saadud tasu õiglases väärtuses (millest on

maha arvatud tehingukulutused), arvestades järgnevatel perioodidel kohustustelt intressikulu sisemise intressimäära meetodil.

Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast, kui ettevõttel pole

tingimusteta õigust kohustuse tasumist edasi lükata rohkem kui 12 kuud pärast bilansikuupäeva või kui laenuandjal oli õigus bilansipäeval

finantskohustus tagasi kutsuda laenulepingus sätestatud tingimuste rikkumise tõttu.

Eraldised ja tingimuslikud kohustused

OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskus  kajastab oma bilansis eraldist juhul, kui: 

· ettevõttel lasub enne bilansipäeva toimunud kohustavast sündmusest tulenevalt juriidiline või tegevusest tingitud kohustus; 

· kohustuse realiseerumine on tõenäoline; 

· kohustuse summat on võimalik usaldusväärselt mõõta. 

 

Eraldis kajastatakse bilansis ainult juhul, kui selle realiseerumise tõenäosus on suurem kui 50%. Juhul, kui realiseerumise tõenäosus on 

väiksem kui 50%, eraldist bilansis ei moodustata, kuid võimalik kohustus avalikustatakse aruande lisades. 
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Eraldiste kajastamisel bilansis lähtutakse juhtkonna hinnangust eraldiste täitmiseks tõenäoliselt vajaliku summa ning eraldiste realiseerumise

aja kohta. Eraldiste suurusele hinnangu andmisel kaasatakse ka eksperte väljapoolt ettevõtet. 

Pikaajalised eraldised kajastatakse bilansis eraldistega seotud väljamaksete nüüdisväärtuse summas. 

Juhul, kui ülaltoodud tingimused ei ole täidetud, eraldist bilansis ei moodustata, kuid seonduvad asjaolud avalikustatakse aruande

lisades tingimusliku kohustusena (nt kohtuvaidlusega seotud asjaolud.) 

Samuti avalikustatakse tingimuslike kohustustena olulised lubadused, garantiid jms, mis tulevikus võib teatud tingimustel muutuda kohustuseks.

Sihtfinantseerimine

Sihtfinantseerimisena kajastatakse sihtotstarbeliselt antud ja teatud tingimustega seotud toetusi. Sihtfinantseerimist ei kajastata tuluna või

kuluna enne, kui toetuse saaja on teinud kulutused, milleks sihtfinantseerimine oli ette nähtud, ning eksisteerib piisav kindlus, et

sihtfinantseerimine leiab aset. Seega sihtfinantseerimine kajastatakse tuluna tegevuskulude tegemise või põhivara soetamise perioodil, kui

sihtfinantseerimise tingimustega ei kaasne sisuline tagasinõude või laekumata jäämise risk; kui eksisteerib sisuline tagasinõude või laekumata

jäämise risk, kajastatakse sihtfinantseerimine tuluna vastava riski kadumisel.

Toetust kajastatakse bilansis esmakordselt raha ülekandmisel või laekumisel või sihtfinantseerimisega seotud nõuete, kohustuste, tulude ja

kulude arvelevõtmise kuupäeval. Lepingute alusel võetud sihtfinantseerimise andmise kohustusi ja sihtfinantseerimise saamise

nõudeid kajastatakse eelnevalt tingimuslike kohustuste ja nõuetena.

Kui sihtfinantseerimine on küll laekunud, kuid selle arvel ei ole veel kulutusi tehtud, kajastatakse saadud vahendid ettemaksena. Kui

sihtfinantseerimise saamisega seotud kulutused on tehtud ja puudub sisuline toetuse laekumata jäämise risk, kuid toetus on veel laekumata,

kajastatakse sihtfinantseerimine tuluna ja nõudena.

Saadud sihtfinantseerimise kajastamisel rakendatakse brutomeetodit, mille järgi kajastatakse nii saadud sihtfinantseerimist kui ka selle

arvel tehtud kulusid või põhivara soetust mõlemaid eraldi.

Tegevuskulude sihtfinantseerimise kajastamisel lähtutakse tulude ja kulude vastavuse printsiibist ning tulu sihtfinantseerimisest kajastatakse

proportsionaalselt sellega seonduvate kuludega.

Sihtfinantseerimise korral põhivara soetamiseks võetakse vara bilansis arvele tema soetusmaksumuses, sihtfinantseerimise summa aga

kajastatakse samal ajal tuluna.

Mittesihtotstarbelist finantseerimist kajastatakse sihtfinantseerimise saaja poolt tuluna ja sihtfinantseerimise andja poolt kuluna hetkel, kui toetus

on laekunud.

Mitterahalise sihtfinantseerimise korral eristatakse:

1) sihtfinantseerimist kolme osapoole seotud tehingus, kui toetuse andja või vahendaja kannab raha üle otse kaupade või teenuste

tarnijale, kellelt toetuse saaja kaupu või teenuseid saab;

2) sihtfinantseerimist, mille korral toetuse andja annab toetuse saajale üle kaupu või teenuseid ning sellega ei kaasne otseselt nende

müük tarnija poolt.

Kui mitterahaline sihtfinantseerimine seisneb selles, et toetuse andja või vahendaja kannab raha otse toetuse saaja hankijale,

võetakse sihtfinantseerimine arvele toetuse andja või vahendaja teatise alusel nii, nagu see toimuks siis, kui raha liiguks läbi toetuse saaja

hankijale (välja arvatud pangakonto liikumise kajastamine, selle asemel sulgeb toetuse saaja maksepäeval võla hankijale ja nõude

toetuse andjale või vahendajale või saadud ettemakse toetuse andjalt või vahendajalt).

Mitterahalist sihtfinantseerimist kajastatakse saadud kaupade ja teenuste õiglases väärtuses. Kui sihtfinantseerimisena saadud kaupade ja

teenuste õiglast väärtust ei ole võimalik usaldusväärselt hinnata, selle kohta raamatupidamiskandeid ei tehta.

Ettevõte tegutseb rakendusüksusena välisabi vahendamisel. Ettevõte vahendab toetusi toetusesaajatele. Sihtfinantseerimise

vahendamiseks laekunud vahendid kajastatakse laekumisel bilansis real "Sihtfinantseerimiseks saadud ettemaksed".

Sihtfinantseerimise vahendamist kajastatakse tekkepõhise printsiibi järgi kuludes ja ka tuludes samades perioodides kui toetuste

saajad. Põhivara sihtfinantseerimise vahendamist kajastatakse kuludes ja ka tuludes sellel perioodil, millal toetuse saaja kajastab põhivara

soetamise, olenemata sellest, kas toetuse saaja kajastab samal ajal saadud toetuse kohustuste kontoklassis 257 või tulude kontogrupis 3502.

Ettevõtte kui kaasfinantseerija kulud projektile kajastatakse välisabi kaasfinantseerimise kuludena.

Kohustuslik reservkapital

Kohustuslik reservkapital on moodustatud vastavalt äriseadustiku nõuetele.

Vastavalt äriseadustikule tuleb igal majandusaastal reservkapitali kanda vähemalt 1/20 puhaskasumist, kuni reservkapital moodustab 1/10

osakapitalist. Reservkapitali võib kasutada kahjumi katmiseks, samuti osakapitali suurendamiseks. Reservkapitalist ei või teha väljamakseid

osanikele.

Tulud

Tulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses, võttes arvesse kõiki tehtud allahindlusi ja soodustusi. Tulu kaupade müügist 

kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle müüjalt ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt 

määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline. 

Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtudes 

valmidusastme meetodist. 

Tulu kajastamine pikaajalistelt teenuslepingutelt 

Tulu pikema perioodi jooksul osutatavate teenuste müügist kajastatakse lähtuvalt osutatava teenuse valmidusastmest bilansipäeval, eeldusel, 

et teenuse osutamist hõlmava tehingu lõpptulemust (s.o tehinguga seotud tulusid ja kulusid) on võimalik usaldusväärselt prognoosida 

ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline. Teenuse osutamisest saadavad tulud  kajastatakse hinnanguliselt  samades
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perioodides nagu teenuse osutamisega kaasnevad kulud. Osutatava teenuse valmidusaste määratakse kasutades teenuse osutamisega seotud

tegelike kulude suhet võrreldes eelarveliste kogukuludega. 

Kui teenuse osutamist hõlmava tehingu või projekti lõpp tulemust ei ole võimalik usaldusväärselt prognoosida, kuid on tõenäoline, et ettevõte

suudab katta vähemalt teenusega seotud kulud, on tulu kajastatud ainult tegelike lepingu täitmisega seotud kulude ulatuses. Kui on

tõenäoline, et teenuse osutamisega kaasnevad kogukulud ületavad teenuse osutamisest saadava tulu, siis kajastatakse oodatav kahjum täies

ulatuses kohe. 

Intressitulu, dividenditulu ja litsentsitasud kajastatakse tuluna siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurust on võimalik

usaldusväärselt hinnata. 

Kulud

Kulusid kajastatakse tekkepõhiselt. Põhivara või varude soetamisel tasutud mittetagastatavad maksud ja lõivud, sh käibemaks, mida ei

saa arvata sisendkäibemaksuks, kajastatakse soetamishetkel kuluna kasumiaruande kirjel Muud tegevuskulud. Dividendide väljamaksmisega

kaasnev tulumaks kajastatakse kuluna dividendide väljakuulutamisel.

Maksustamine

Eestis kehtiva tulumaksuseaduse kohaselt ei maksustata Eestis ettevõtte aruandeaasta kasumit. Tulumaksu makstakse

dividendidelt, erisoodustustelt, kingitustelt, annetustelt, vastuvõtukuludelt, ettevõtlusega mitteseotud väljamaksetelt ning siirdehinna

korrigeerimistelt.2014.aastal dividendidena jaotatud kasumi maksumääraks 20/80 väljamakstavalt netosummalt. Teatud tingimustel on võimalik

saadud dividende jaotada edasi ilma täiendava tulumaksukuluta. Dividendide väljamaksmisega kaasnevat ettevõtte tulumaksu

kajastatakse kohustusena ja kasumiaruandes tulumaksukuluna samal perioodil kui dividendid välja kuulutatakse, sõltumata sellest, millise

perioodi eest need on välja kuulutatud või millal need tegelikult välja makstakse. Tulumaksu tasumise kohustus tekib dividendide väljamaksele

järgneva kuu 10. kuupäeval.

Maksustamissüsteemi omapärast lähtuvalt ei teki Eestis registreeritud ettevõtetel erinevusi vara maksuarvestuslike ja bilansiliste

jääkväärtuste vahel ning sellest tulenevalt ka edasilükkunud tulumaksunõudeid ega -kohustusi. Bilansis ei kajastata tingimuslikku

tulumaksukohustust, mis tekiks jaotamata kasumist dividendide väljamaksmisel. Maksimaalne tulumaksukohustus, mis kaasneks juhul, kui kogu

jaotamata kasum makstaks välja dividendidena, on esitatud aastaaruande lisades.

Seotud osapooled

Osapooled on seotud juhul, kui üks osapool omab, kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole ärilistele otsustele. OÜ Eesti

Keskkonnauuringute Keskus  käsitleb seotud osapooltena:

· EV Keskkonnaministeeriumi (omaniku esindaja);

· tegev- ja kõrgem juhtkonda;

· eespool loetletud isikute lähedased pereliikmed ja nende poolt kontrollitavad või nende olulise mõju all olevad ettevõtted.

Lisa 2 Raha
(eurodes)

 31.12.2014 31.12.2013

Sularaha kassas 231 1 159

Arvelduskontod

SEB Pank 1 928 954 882 513

Nordea Pank 0 14 490

Swedpank 0 765

Kokku raha 1 929 185 898 927

Üleöödeposiidi intressitulu oli aruandeaastal 391 eurot. ( 2013. aastal 689 eurot).
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Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2014 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi Lisa

nr
12 kuu jooksul 1 - 5 aasta jooksul üle 5 aasta

Nõuded ostjate vastu 481 740 481 740 0 0 4

Ostjatelt

laekumata arved
481 740 481 740 0 0  

Nõuded seotud

osapoolte vastu
23 672 23 672 0 0 4,22

Maksude ettemaksed ja

tagasinõuded
50 515 50 515 0 0 5

Muud nõuded 156 381 156 381 0 0  

Viitlaekumised 156 381 156 381 0 0  

Ettemaksed 72 965 72 965 0 0  

Tulevaste

perioodide kulud
72 965 72 965 0 0  

Ettemakstud

sihfinantseerimine
14 236 14 236 0 0 22

Saamata

sihfinantseerimine
898 216 898 216 0 0  

Kokku nõuded ja

ettemaksed
1 697 725 1 697 725 0 0  

 

 31.12.2013 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi Lisa

nr
12 kuu jooksul 1 - 5 aasta jooksul üle 5 aasta

Nõuded ostjate vastu 199 544 199 544 0 0 4

Ostjatelt

laekumata arved
199 544 199 544 0 0  

Nõuded seotud

osapoolte vastu
462 796 462 796 0 0 4,22

Maksude ettemaksed ja

tagasinõuded
126 937 126 937 0 0 5

Muud nõuded 174 214 174 214 0 0  

Viitlaekumised 174 214 174 214 0 0  

Ettemaksed 23 807 23 807 0 0  

Tulevaste

perioodide kulud
23 807 23 807 0 0  

Saamata

sihtfinantseerimine
166 185 166 185 0 0 22

Kokku nõuded ja

ettemaksed
1 153 483 1 153 483 0 0  

Real "Viitlaekumised "  on kajastatud tekkepõhised nõuded tulenevalt osutatavate teenuste valmidusastmest  bilansipäeval summas 156

381 eurot (2013.a. 174 214 eurot).

Real" Saamata sihtfinantseerimine"  aruandeaastal on kajastatud nõue

SA Keskkonnainvesteeringute Keskusele summas 110 772 eurot (2013 a. 133 750 eurot), Keskkonnaministeeriumile kui

vahendajale Eesti-Šveitsi projekti nõue summas 266 678 eurot (2013.a. 3897 eurot) ja Eesti-Norra projekti nõue 507 001 eurot  ja

Turun Kaupunkile Snoop projekti nõue 13 767 eurot. (2013.a 13 767 eurot).
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Lisa 4 Nõuded ostjate vastu
(eurodes)

 31.12.2014 31.12.2013 Lisa nr

Ostjatelt laekumata arved 505 412 662 340  

Ostjatelt laekumata arved 481 740 199 544 3

Seotud osapooltelt laekumata arved 23 672 462 796 3

Kokku nõuded ostjate vastu 505 412 662 340  

Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded    

Ebatõenäoliselt laekuvaks tunnistatud nõuded -3 498 -11 716  

Lootusetuks tunnistatud nõuded 3 498 11 716  

Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded perioodi lõpuks 0 0  

Aruandeperioodil laekus lootusetuks tunnistatud nõudeid summas 8 660 eurot. 

(2013 aastal 4 146 eurot).

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

 31.12.2014 31.12.2013

Ettemaks Maksuvõlg Ettemaks Maksuvõlg

Käibemaks 50 515 0 126 892 0

Üksikisiku tulumaks 0 56 019 0 39 156

Erisoodustuse tulumaks 0 8 956 0 6 161

Sotsiaalmaks 0 107 670 45 79 067

Kohustuslik kogumispension 0 4 685 0 2 787

Töötuskindlustusmaksed 0 7 689 0 5 337

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad 50 515 185 019 126 937 132 508

Bilansipäeva seisuga maksuvõlg on detsembrikuu väljamaksetelt arvestatud maksud ja aruande esitamise ajaks tasutud.
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Lisa 6 Materiaalne põhivara
(eurodes)

  Kokku

Maa Ehitised Masinad ja

seadmed

Muu

materiaalne

põhivara

 Lõpetamata

projektid ja

ettemaksedEttemaksed

31.12.2012  

Soetusmaksumus 876 2 512 419 10 444 363 49 291 0 0 13 006 949

Akumuleeritud kulum 0 -905 027 -8 992 883 -47 882 0 0 -9 945 792

Jääkmaksumus 876 1 607 392 1 451 480 1 409 0 0 3 061 157

  

Ostud ja parendused 266 722 76 936 3 887 110 0 43 500 43 500 4 274 268

Amortisatsioonikulu 0 -134 813 -981 645 -1 390 0 0 -1 117 848

Ümberklassifitseerimised 0 0 43 500 0 -43 500 -43 500 0

Ümberklassifitseerimine

lõpetamata projektidest
0 0 43 500 0 -43 500 -43 500 0

  

31.12.2013  

Soetusmaksumus 267 598 2 589 355 13 507 717 46 799 0 0 16 411 469

Akumuleeritud kulum 0 -1 039 840 -9 107 272 -46 780 0 0 -10 193 892

Jääkmaksumus 267 598 1 549 515 4 400 445 19 0 0 6 217 577

  

Ostud ja parendused 33 000 182 639 958 759 0 51 790 51 790 1 226 188

Amortisatsioonikulu 0 -100 057 -830 467 -19 0 0 -930 543

Allahindlused väärtuse

languse tõttu
0 0 -25 0 0 0 -25

Müügid -875 -2 144 0 0 0 0 -3 019

  

31.12.2014  

Soetusmaksumus 299 723 2 764 645 14 064 712 46 798 51 790 51 790 17 227 668

Akumuleeritud kulum 0 -1 134 692 -9 536 000 -46 798 0 0 -10 717 490

Jääkmaksumus 299 723 1 629 953 4 528 712 0 51 790 51 790 6 510 178

Müüdud materiaalne põhivara müügihinnas

 2014 2013

Ehitised 39 417 0

Masinad ja seadmed 0 500

Transpordivahendid 0 500

Kokku 39 417 500

2014.aastal soetati materiaalset põhivara 1 174 398 eurot (2013.a. 4 230 768 eurot).

sealhulgas soetati materiaalset põhivara sihtfinantseerimisega summas 825 839 eurot. (2013.a. 3 522 584 euro).
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Lisa 7 Immateriaalne põhivara
(eurodes)

  Kokku

Arvutitarkvara

31.12.2012  

Soetusmaksumus 113 315 113 315

Akumuleeritud kulum -113 315 -113 315

Jääkmaksumus 0 0

  

Ostud ja parendused 14 327 14 327

Amortisatsioonikulu -1 193 -1 193

Mahakandmised -8 586 -8 586

  

31.12.2013  

Soetusmaksumus 108 516 108 516

Akumuleeritud kulum -103 968 -103 968

Jääkmaksumus 4 548 4 548

  

Ostud ja parendused 24 000 24 000

Amortisatsioonikulu -2 440 -2 440

  

31.12.2014  

Soetusmaksumus 132 516 132 516

Akumuleeritud kulum -106 408 -106 408

Jääkmaksumus 26 108 26 108

Lisa 8 Kapitalirent
(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

 31.12.2014 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi Intressimäär Alusvaluuta Lõpptähtaeg

12 kuu

jooksul

1 - 5 aasta

jooksul

üle 5 aasta

Maa 216 043 24 005 120 024 72 014 10% euro 2023

Kapitalirendikohustused

kokku
216 043 24 005 120 024 72 014    
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 31.12.2013 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi Intressimäär Alusvaluuta Lõpptähtaeg

12 kuu

jooksul

1 - 5 aasta

jooksul

üle 5 aasta

Maa 240 048 24 005 120 024 96 019 10% euro 2023

Kapitalirendikohustused

kokku
240 048 24 005 120 024 96 019    

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus

 31.12.2014 31.12.2013

Maa 266 722 266 722

Kokku 266 722 266 722

Kapitalirendiga soetatud sihtotstarbega ärimaa: Kinnistu aadressiga Marja 4d ja Suur-Sõjamäe 34. Kapitalirendi lepingu maksegraafik on 10

aastaks ja intress on 10%. Alusvaluuta on euro.

Kapitalirendi kohustust on tasutud 2014.aastal koos intressidega  26 405 eurot.

(2013. aastal 26 674 eurot).

Bilansi real "Laenukohustused" seisuga 31.12.2013.a. on kajastatud kapitalirendi kohustus 24 005 eurot ja panga krediitkaardi kohustus 5 536

eurot kokku 29 541 eurot.

Lisa 9 Kasutusrent
(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rendileandja

 2014 2013 Lisa nr

Kasutusrenditulu 81 381 80 470 15

Järgmiste perioodide kasutusrenditulu mittekatkestatavatest lepingutest

 31.12.2014 31.12.2013 Lisa nr

12 kuu jooksul 62 000 61 575  

1-5 aasta jooksul 248 000 164 295  

Rendile või üürile antud varade bilansiline jääkmaksumus

Muud varad 140 043 142 901  

Kokku 140 043 142 901  

Aruandekohustuslane kui rentnik

 2014 2013 Lisa nr

Kasutusrendikulu 81 225 116 761 18

Järgmiste perioodide kasutusrendikulu mittekatkestatavatest lepingutest

 31.12.2014 31.12.2013 Lisa nr

12 kuu jooksul 74 955 68 526  

1-5 aasta jooksul 133 788 131 379  
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Lisa 10 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2014 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi Lisa nr

12 kuu jooksul 1 - 5 aasta jooksul üle 5 aasta

Võlad tarnijatele 764 862 764 862 0 0 11

Võlad töövõtjatele 81 109 81 109 0 0 12

Maksuvõlad 185 019 185 019 0 0 5

Muud võlad 2 468 2 468 0 0  

Muud viitvõlad 2 468 2 468 0 0  

Saadud ettemaksed 21 064 21 064 0 0  

Tulevaste perioodide

tulud
21 064 21 064 0 0  

Sihtfinantseerimiseks

saadud ettemaksed
931 078 931 078 0 0  

Kokku võlad ja

ettemaksed
1 985 600 1 985 600 0 0  

 

 31.12.2013 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi Lisa nr

12 kuu jooksul 1 - 5 aasta jooksul üle 5 aasta

Võlad tarnijatele 203 247 203 247 0 0 11

Võlad töövõtjatele 82 465 82 465 0 0 12

Maksuvõlad 132 508 132 508 0 0 5

Kokku võlad ja

ettemaksed
418 220 418 220 0 0  

Sihtfinantseerimiseks saadud ettemaksed Keskkonnaministeeriumilt on Eesti-Norra projekti rahastamiseks ja vahenduseks projekti partneritele

summas  852 131 eurot ja SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt kaasfinantseerimise ettemakse Eesti-Šveitsi projekti

rahastamiseks summas 78 947 eurot.

Lisa 11 Võlad tarnijatele
(eurodes)

 31.12.2014 31.12.2013 Lisa nr

Materjalide ja teenuste eest 257 946 198 667

Põhivara eest 506 916 4 580

Kokku võlad tarnijatele 764 862 203 247 10

Lisa 12 Võlad töövõtjatele
(eurodes)

 31.12.2014 31.12.2013 Lisa nr

Puhkusetasude kohustus 81 109 82 464  

Kokku võlad töövõtjatele 81 109 82 464 10



23

OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskus 2014. a. majandusaasta aruanne

Lisa 13 Osakapital
(eurodes)

 31.12.2014 31.12.2013

Osakapital 1 476 476 1 476 476

Osade arv (tk) 1 1

Osakapital kuulub 100% Eesti Vabariigile, mida esindab osa valitsejana Keskkonnaministeerium.

Osakapitali miinimum on 639 116 eurot ja osakapitali maksimum on 2 556 466 eurot.

2014. aastal on määratud ja väljamakstud dividende 25 000 eurot (2013.a 23 000 eurot).

lisa nr. 21 "Tulumaks".

OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskuse jaotamata kasum (arvestades seaduses ettenähtud kohustust kanda 1/20 aruandeaasta puhaskasumist

kohustuslikku reservkapitali). Seisuga 31.12.2014 moodustas 6 337 429 eurot (31.12.2013 5 989 457 eurot)

Aruandeaastal suurendati reservkapitali summas 2 850 eurot jaotamata kasumi arvelt, seoses osakapitali suurenemisega 2013. aastal

mitterahalise sissemaksena summas 28 500 eurot.

Lisa 14 Müügitulu
(eurodes)

 2014 2013

Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes   

Müük Euroopa Liidu riikidele   

Eesti 4 836 352 4 516 293

Soome 32 277 4 550

Läti 17 629 0

Müük Euroopa Liidu riikidele, muud 100 4 678

Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku 4 886 358 4 525 521

Kokku müügitulu 4 886 358 4 525 521

Müügitulu tegevusalade lõikes   

Keskkonnauuringud 4 831 399 4 485 030

Muud tegevustulud 54 959 40 491

Kokku müügitulu 4 886 358 4 525 521

Lisa 15 Muud äritulud
(eurodes)

 2014 2013 Lisa nr

Kasum materiaalse põhivara müügist 36 397 500 6

Tulu sihtfinantseerimisest 1 811 613 3 655 816 16

Rendi- ja üüritulu 81 381 80 470 9

Muud 11 679 3 647  

Kokku muud äritulud 1 941 070 3 740 433  
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Lisa 16 Sihtfinantseerimine
(eurodes)

Varad neto soetusmaksumuses

 2014 2013

Saadud Tagastatud Saadud Tagastatud

Sihtfinantseerimine põhivara

soetamiseks
 

KIK-i projektid 307 936 0 899 892 0

Eesti-Sveitsi projektid 517 903 0 2 622 692 0

Kokku sihtfinantseerimine

põhivara soetamiseks
825 839 0 3 522 584 0

Sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks
 

KIK-projektid 315 257 0 88 000 0

EU projektid 21 041 0 5 632 0

Eesti-Sveitsi projektid 89 628 0 39 600 0

Eesti-Norra projektid 361 885 0 0 0

Vahendatud sihtfinantseerimine 197 963 0 0 0

Kokku sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks
985 774 0 133 232 0

Kokku sihtfinantseerimine 1 811 613 0 3 655 816 0

2014.a. saadud sihtfinantseerimiseks SA Keskkonnainvesteeringute Keskuselt  623 193 eurot. Aruandeaastal saadud

sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 315 257 eurot ja põhivara soetamiseks 307 936  eurot. (2013.a. tegevuskuludeks 88 000 eurot ja

põhivara soetuseks 899 892 eurot).

Eesti-Šveitsi ja Eesti-Norra projektide sihtfinantseerimise vahendajaks on Keskkonnaministeerium. 2014.a. saadud

sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 451 513 eurot ja põhivara soetamiseks 517 903  eurot. (2013.a. tegevuskuludeks 39 600 eurot ja

põhivara soetuseks 2 622 692 eurot).

EU projekti sihtfinantseerija on The Baltic Institute of Finland. Aruandeaastal saadud sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 21 041 eurot

(2013.a. 5 632 eurot).

Aruandeperioodil ei ole nõutud ega  tagastatud sihtfinantseerimise summasid.

Lisa 17 Kaubad, toore, materjal ja teenused
(eurodes)

 2014 2013

Tooraine ja materjal -333 534 -244 647

Energia -226 186 -221 319

Elektrienergia -138 410 -133 102

Soojusenergia -14 838 -9 592

Kütus -72 938 -78 625

Vesi ja kanalisatsioon -13 708 -12 870

Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused -573 428 -478 836
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Lisa 18 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

 2014 2013 Lisa nr

Üür ja rent -81 225 -116 761 9

Mitmesugused bürookulud -243 432 -204 678  

Lähetuskulud -92 323 -86 782  

Koolituskulud -25 614 -14 409  

Riiklikud ja kohalikud maksud -408 -704  

Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest -3 498 -11 716 4

Hooldus ja remondikulu -362 129 -215 899

Väheväärtuslik vara -116 392 -98 029

Kindlustus -30 093 -27 911

Transpordikulu -29 976 -23 320

Vahendatud sihtfinantseerimine -197 963 0

Projektide tellitud tööd -586 156 -253 145

Muud -18 763 -15 780  

Kokku mitmesugused tegevuskulud -1 787 972 -1 069 134  

Lisa 19 Tööjõukulud
(eurodes)

 2014 2013

Palgakulu -2 262 336 -1 928 730

Sotsiaalmaksud -772 800 -654 621

Muud -62 338 -74 568

Kokku tööjõukulud -3 097 474 -2 657 919

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 181 169

Lisa 20 Muud ärikulud
(eurodes)

 2014 2013

Kahjum materiaalse põhivara müügist -3 019 0

Kahjum valuutakursi muutustest -120 -45

Trahvid, viivised ja hüvitised -42 -4

Maamaks -6 706 -6 703

Tulumaks -6 646 -6 114

Käibemaks -3 286 -6 472

Liikmamaksud -2 300 0

Esindus- ja vastuvõtukulud -16 153 -11 556

Muud -12 754 -1 362

Kokku muud ärikulud -51 026 -32 256
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Lisa 21 Tulumaks
(eurodes)

Tulumaksukulu komponendid 2014 2013

Maksustatav

summa

Tulumaks Edasilükatud

tulumaks

Maksustatav

summa

Tulumaks Edasilükatud

tulumaks

Väljakuulutatud dividendid 25 000 6 646 0 23 000 6 114 0

Eesti 25 000 6 646 0 23 000 6 114 0

Kokku 25 000 6 646 0 23 000 6 114 0

Lisa 22 Seotud osapooled
(eurodes)

Aruandekohustuslase emaettevõtja nimetus EV Keskkonnaministeerium

Riik, kus aruandekohustuslase emaettevõtja on registreeritud Eesti Vabariik

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

 31.12.2014 31.12.2013

Nõuded Kohustused Nõuded Kohustused

Emaettevõtja 797 251 852 132 462 796 3 968

Tegev- ja kõrgema juhtkonna

ning olulise osalusega eraisikust

omanike lähedased pereliikmed

ning nende valitseva või olulise

mõju all olevad ettevõtjad

100 0 0 0

2014 Ostud Müügid Antud laenud Antud laenude

tagasimaksed

Saadud laenud Saadud laenude

tagasimaksed

Emaettevõtja 17 142 2 683 545 0 0 0 0

Teised samasse

konsolideerimisgruppi

kuuluvad ettevõtjad

0 27 910 0 0 0 0

Tegev- ja

kõrgema

juhtkonna ning

olulise osalusega

eraisikust

omanike

lähedased

pereliikmed ning

nende valitseva

või olulise mõju

all olevad

ettevõtjad

0 5 123 0 0 0 0

 

2013 Ostud Müügid Antud laenud Antud laenude

tagasimaksed

Saadud laenud Saadud laenude

tagasimaksed

Emaettevõtja 25 598 2 667 799 0 0 0 0

Teised samasse

konsolideerimisgruppi

kuuluvad ettevõtjad

9 445 24 863 0 0 0 0
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Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja

muud olulised soodustused
  

 2014 2013

Arvestatud tasu 150 511 144 501

OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskus  osad kuuluvad 100% Eesti Vabariigile.

Juhatuse liikmetega ametilepingu ennetähtaegsel lõpetamisel kaasneks OÜ Keskkonnauuringute Keskusele lahkumishüvitise

maksmise kohustus summas 39 501 eurot (tulenevalt  bilanspäeval kehtinud ametilepingutest on juhatuse liikmetel ette nähtud hüvitis 3

kuutasu ulatuses).

Müügid seotud osapooltele on kajastatud kasumiaruandes real  "Müügitulu", ostud  ja sihtfinantseerimise vahendamine real

"Mitmesugused tegevuskulud".

2014.a. on tehingud seotud osapooltega teenuste ostmine  ja müük ning vahendatud sithtfinantseerimine tegevuskuludeks ja

põhivara soetuseks.

2014.a  seotud osapoolte vastu olevate nõuete osas ei ole moodustatud allahindlusi.

Eesti-Šveitsi ja Eesti-Norra projektide sihtfinantseerimise vahedajaks on Keskkonnaministeerium. 2014.a. saadud

sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 451 483 eurot ja põhivara soetamiseks 517 903 eurot. (2013.a. tegevuskuludeks 39 600 eurot ja põhivara

soetuseks 2 622 692 eurot). Info saamata nõuete osas vaata lisa 3 ja sihtfinantseerimiseks saadud ettemaksed lisa 10.



SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskus osanikule

Oleme auditeerinud kaasnevat OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskus raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab bilanssi seisuga

31.12.2014, kasumiaruannet, rahavoogude aruannet ja omakapitali muutuste aruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta ning

lisasid, mis sisaldavad aastaaruande koostamisel kasutatud oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning muud selgitavat informatsiooni.

Juhtkonna kohustus raamatupidamisaruannete osas

Juhtkond vastutab raamatupidamise aastaaruande koostamise ja õiglase esitamise eest kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga ning sellise

sisekontrolli eest, mida juhtkond peab vajalikuks, et võimaldada pettusest või veast tuleneva olulise väärkajastamiseta raamatupidamise

aastaaruande koostamist.

Vandeaudiitori kohustus

Meie kohustuseks on avaldada oma auditi põhjal arvamust selle raamatupidamise aastaaruande kohta. Viisime oma auditi läbi kooskõlas

rahvusvaheliste auditeerimisstandarditega (Eesti). Nende standardite kohaselt on nõutav, et oleme kooskõlas eetikanõuetega ning planeerime ja

viime auditi läbi omandamaks põhjendatud kindluse selle kohta, kas raamatupidamise aastaaruanne on olulise väärkajastamiseta.

Audit hõlmab raamatupidamise aastaaruandes esitatud arvnäitajate ja avalikustatud informatsiooni kohta auditi tõendusmaterjali hankimiseks

vajalike protseduuride läbiviimist. Valitud protseduurid sõltuvad vandeaudiitori otsustustest, sealhulgas hinnangust riskidele, et raamatupidamise

aastaaruanne võib sisaldada pettustest või vigadest tulenevaid olulisi väärkajastamisi. Nende riskihinnangute tegemisel võtab vandeaudiitor

arvesse sisekontrolli, mis on relevantne majandusüksuse raamatupidamise aastaaruande koostamisel ja õiglasel kajastamisel, kavandamaks

antud tingimustes asjakohaseid auditiprotseduure, kuid mitte arvamuse avaldamise eesmärgil majandusüksuse sisekontrolli tulemuslikkuse

kohta. Audit hõlmab samuti juhtkonna poolt kasutatud arvestuspoliitikate asjakohasuse ja tehtud arvestushinnangute põhjendatuse ning ka

raamatupidamise aastaaruande üldise esitusviisi hindamist.

Usume, et auditi tõendusmaterjal, mille oleme hankinud, on piisav ja asjakohane aluse andmiseks meie auditiarvamusele.

Arvamus

Meie arvates kajastab kaasatud raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes osades õiglaselt OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskus

finantsseisundit seisuga 31.12.2014 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti hea

raamatupidamistavaga.

/digitaalselt allkirjastatud/

Laile Kaasik

Vandeaudiitor, litsents nr 511
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Tegevusluba number 1

A. H. Tammsaare tee 47, Tallinn 11316

23.03.2015


