
AS VIREEN 

 

ASi VIREEN 2022. aasta 6 kuu auditeerimata majandustulemused 

 

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 30.06.2022 seisuga 15 töötajat.   

 

Kokkuvõte 2022. aasta 6 kuu majandustulemustest 

ASi Vireen müügitulu seisuga 30.06.2022 oli 1 302 302 eurot, millest 1 026 647 eurot ehk 78,8% 
moodustas loomsete kõrvalsaaduste kokkuveo ja kahjutustamise tulu ning 275 655 eurot ehk 21,2% 
tehnilise rasva müügi tulu. Võrreldes 2021. aasta sama perioodiga vähenes müügitulu -90 368 eurot ehk -
6,5%.  

2022. aasta 6 kuuga veeti kokku ja kahjutustati 4678 tonni loomseid kõrvalsaadusi, mis võrreldes 2021. 
aasta sama perioodiga vähenes -298 tonni ehk -6,0%. Tulu loomsete kõrvalsaaduste kokkuveost ja 
kahjutustamisest vähenes võrreldes 2021. aasta sama perioodiga -72 497 eurot ehk -6,6%. 

2022. aasta 6 kuuga toodeti 551 tonni tehnilist rasva, mis võrreldes 2021. aasta sama perioodiga suurenes 
3,6%. Müüdi 267 tonni tehnilist rasva, mis võrreldes 2021. aasta sama perioodiga vähenes -259 tonni ehk 
-49,2%. Tehnilist rasva kasutati jooksva aasta I poolaastal tahkekütte katlamaja remondi ajal ettevõtte 
aurukatlamajas maagaasi asemel auru tootmiseks. Tulu tehnilise rasva müügist vähenes võrreldes 2021. 
aasta sama perioodiga -17 871 eurot ehk -6,1%, tehnilise rasva keskmine müügihinna tõusis 85,3%. 

ASi Vireen kulud seisuga 30.06.2022 olid 1 376 708 eurot, mis võrreldes 2021. aasta sama perioodiga 
suurenesid 188 022 eurot ehk 15,8%. Peamiselt on kasv tingitud põhivarade kulumi suurenemisest 48,5% 
seoses 2021. aasta II poolaastal käiku lastud uue tahkekütte katlamaja valmimisega.  

ASi Vireen ärikahjum seisuga 30.06.2022 oli -63 173 eurot (2021. aasta 6 kuud ärikasum 232 318 eurot).  
Peamisteks mõjutajateks müüdud tehnilise rasva koguse vähenemine ja põhivarade kulumi suurenemine. 

ASi Vireen finantstulud ja -kulud seisuga 30.06.2022 olid 14 411 eurot, mis võrreldes 2021. aasta sama 
perioodiga vähenesid -8,9% (2021. aasta 6 kuud 15 813 eurot). 

ASi Vireen kahjumiks seisuga 30.06.2022 kujunes -100 615 eurot (2021. aasta 6 kuud kasum 232 318 
eurot). 

 


