OÜ Kose Vesi on asutatud 28. detsembril 2002. aastal.
OÜ Kose Vesi on 100% omavalitsuse omanduses olev äriühing, kes osutab ühisveevarustuse ja kanalisatsiooni (edaspidi üvk) teenust Kose vallas.
OÜ Kose Vesi on alates 2013.aasta juulist Kose vallas kaugküttevõrgu omanik ja edastab
soojusenergiat klientideni.
OÜ Kose Vesi on Eesti Vee-ettevõtete Liidu liige.
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OÜ Kose Vesi töötas 2014. aastal täis tööajaga 8 inimest ning osalise tööajaga 2 inimest.
OÜ Kose Vesi müüs majandusaastal vett 118 563m3 summas 116387€ ja osutas
kanalisatsiooniteenust 109 725m3 summas 228 228€. Abonenttasu müügitulu oli 30 317€.
Kaugkütteteenust osutati 9663MWh kokku summas 712 786€. Soojusenergia müük kujunes
sooja talve ning hoonete soojustamise tõttu võrreldes 2013. aastaga väiksemaks ca 15%.
Kose vald tegi rahalise sissemakse osaühingu osakapitali suurendamiseks summas 75 000
eurot. Raha kasutakse Kose-Uuemõisa üvk rekonstueerimistööde omaosaluse eest
tasumiseks.
Ennem uut kütteperioodi kooskõlastati Konkurentsiametis uues kaugkütteteenuse hind.
Valmis Kose-Uuemõisa aleviku üvk rekonstrueerimise I etapi põhiprojekt. Projekteerija oli AS
EA Reng.
Taodeldi edukalt SA-lt Keskkonnauuringute Keskus toetust Kose-Uuemõisa aleviku üvk
rekonstrueerimiseks. Läbiviidud riigihanke tulemusena sõlmiti leping rekonstrueerimistööde
teostamiseks AS Esmar Ehitus. Lepingu kogumaksumus on 840 600 eurot
Viidi läbi riigihange Ravila kaugküttetrassi rekonstrueerimiseks, mille võitis ICT Projekt OÜ.
Rekonstrueeriti 134m soojatorustikku. Tööde maksumus oli 20 900 eurot, mille tasus
omavahenditest OÜ Kose Vesi.
Viidi läbi riigihange Kose-Uuemõisa kaugküttetrassi rekonstrueerimiseks Pargi tänaval.
Edukaks pakkujaks osutus AS Hensel Grupp. Rekonstrueeriti 120m soojatorustikku. Kokku
läksid tööd maksma 26 585 eurot, mille tasus OÜ Kose Vesi omavahenditest.
2014. aasta suvel likvideeriti Kose ja Kose-Uuemõisa vanad konteinerkatlamajad ja
kütusemahutid.
Seoses suhteliselt sooja talvega müüdi soojust ca 15% vähem kui oli planeeritud. Kõige enam
vähenes kaugkütte müük Ravilas
Intensiivselt tegeldi veemõõtjate vahetamise ja taatlemisega.
Müüdi maha viis teenuse osutamiseks enam mittevajalikku kinnistut ning Ravila vana
katlamaja hoone, millest saadad tulu investeeritakse põhivara soetamiseks ja parendamiseks.
Müüdi maha kaks mittevajalikku vana kaubikut.
Esitati Kose vallavalitusele ettepanek Kose reoveekogumisala laiendamiseks. Eesmärk oleks
leida edaspidi lisavõimalusi rahaliste vahendite leidmiseks Ravila maantee korruselamute
juures asuvate üvk trasside rekonstrueerimiseks.
SA-st KIK saadud Kose EL ÜF veemajandusprojekti laenu maksti tagasi 2014. aastal kokku
põhiosas 75 358 eurot ja intresse 11 290 eurot. Laenu põhiosa jääk on 883 316 eurot.
Osaleti EVEL poolt läbiviidud ühises vee-ettevõtete elektriostu riigihankes.
Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni liitumislepingud sõlmiti 14 uue kliendiga.
Osaleti EVEL poolt läbiviidud ühises vee-ettevõtete elektrtiostu riigihankes.

Peamised finantssuhtarvud

Müügitulu kasv
Puhasrentaablus e. ROS
Lühiajaliste võlgnevuste kattekordaja
ROA
ROE

2014
73,75
36,05
1,28
4,83
5,75

2013
55,78
-3,06
1,36
-0,26
-0,30
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Finantssuhtarvude arvutamisel kasutatud valemid:
Müügitulu kasv = (2014 müügitulu-2013 müügitulu)/2013 müügitulu*100
Puhasrentaablus ROS= puhaskasum/müügitulu*100
Lühiajaliste võlgnevuste kattekordaja= käibevara/lühiajalised kohustused
Varade puhasrentaablus ROA= puhaskasum/varad kokku*100
Omakapitali rentaablus ROE= puhaskasum/omakapital kokku*100

