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Ettevõtte lühitutvustus 

AS VIREEN on Maaeluministeeriumi valitsemisalas tegutsev riigi äriühing (100% aktsiatest kuulub riigile), 
mis loodi 2001. aastal eesmärgiga rajada Euroopa Liidu nõuetele vastav  hukkunud põllumajandusloomade 
ja loomsete kõrvalsaaduste käitlemise tehas. Ettevõtja tegevusaladeks on teenuste pakkumine 
põllumajandustootjatele ja toidukäitlejatele hukkunud põllumajandusloomadest ja loomsetest 
kõrvalsaadusteks vabanemiseks ning loomsete kõrvalsaaduste kahjutustamise protsessi tulemusel 
tekkivate toodete tehnilise rasva ja lihakondijahu tootmine. Tehnilise rasva müüb ettevõte biodiisli 
tootjatele. Lihakondijahu kasutatakse kütusena ettevõtte tahkekütte katlamajas tootmisprotsessi tarbeks 
auru tootmiseks.   

ASis Vireen töötab 31.03.2022 seisuga 15 töötajat.   

 

Kokkuvõte 2022. aasta 3 kuu majandustulemustest 

ASi Vireen müügitulu seisuga 31.03.2022 oli 686 265 eurot, millest 525 259 eurot ehk 76,5% moodustas 
loomsete kõrvalsaaduste kokkuveo ja kahjutustamise tulu ning 161 006 eurot ehk 23,5% tehnilise rasva 
müügi tulu. Võrreldes 2021. aasta sama perioodiga vähenes müügitulu -24 192 eurot ehk -3,4%.  

2022. aasta 3 kuuga veeti kokku ja kahjutustati 2389 tonni loomseid kõrvalsaadusi, mis võrreldes 2021. 
aasta sama perioodiga vähenes -174 tonni ehk -6,8%. Tulu loomsete kõrvalsaaduste kokkuveost ja 
kahjutustamisest vähenes võrreldes 2021. aasta sama perioodiga -42 696 eurot ehk -7,5%. 

2022. aasta 3 kuuga toodeti 268 tonni tehnilist rasva, mis võrreldes 2021. aasta sama perioodiga vähenes 
-1,7%. Müüdi 169 tonni tehnilist rasva, mis võrreldes 2021. aasta sama perioodiga vähenes -117 tonni ehk 
-40,7%. Tehnilist rasva kasutati jooksva aasta alguses ettevõtte katlamajas maagaasi asemel auru 
tootmiseks. Tulu tehnilise rasva müügist suurenes võrreldes 2021. aasta sama perioodiga 18 504 eurot ehk 
13% seoses keskmise müügihinna tõusuga 90,6%. 

ASi Vireen kulud seisuga 31.03.2022 olid 700 599 eurot, mis võrreldes 2021. aasta sama perioodiga 
suurenesid 91 612 eurot ehk 15%. Peamiselt on kasv tingitud põhivarade kulumi suurenemisest 47,8% 
seoses 2021. aasta II poolaastal käiku lastud uue tahkekütte katlamaja valmimisega.  

ASi Vireen ärikahjum seisuga 31.03.2022 oli -40 339 eurot (2021. aasta 3 kuud kasum 110 087 eurot).  
Peamisteks mõjutajateks müüdud tehnilise rasva koguse vähenemine ja põhivarade kulumi suurenemine. 

ASi Vireen finantstulud ja -kulud seisuga 31.03.2022 olid 6535 eurot, mis võrreldes 2021. aasta sama 
perioodiga jäid praktiliselt muutumatuks (2021. aasta 3 kuud 6594 eurot). 

ASi Vireen kahjumiks seisuga 31.03.2022 kujunes -46 874 eurot (2021. aasta 3 kuud kasum 103 493 eurot). 

 

 


