
OÜ Kose Vesi on asutatud 28.detsembril 2002.aastal.  

OÜ Kose Vesi on 100% kohalikule omavalitsusele kuuluv äriühing, kes osutab ühisveevarustuse ja -

kanalisatsiooni (edaspidi üvk) ning kaugkütteteenust  Kose vallas. 

OÜ Kose Vesi on Eesti Vee-ettevõtete Liidu  liige. 

 

          

2016. aasta OÜ Kose Vesi tegevusaruanne 

• OÜ Kose Vesi töötas 2016. aastal täis tööajaga 8 inimest ning osalise tööajaga 2 inimest. 

Ettevõtet juhib kaheliikmeline juhatus ja kolmeliikmeline nõukogu. 

• SA-st KIK saadud Kose EL ÜF veemajandusprojekti laenu maksti tagasi 2016. aastal kokku 

põhiosas 63094  eurot ja intresse 8958  eurot. Laenu põhiosa jääk on 757128 eurot. 

• Põhivara lisandus 2016. aastal 131157,27 eest, sealhulgas K-U projekti II etapi põhivarasid 

60025,70 ,Oru küla ÜVK rekonstrueerimise III etapi põhivarasid 12980,00 eurot , tasuta 

arendaja poolt üle antud Kose-Uuemõisa  Metsa tänava torustikud ja pumpla 41656.- ja 

muud põhivarad 16495,57 eurot. Muu põhivara hulgas soetati üks kaubik Renault Trafic 

soojamajanduse osakonda summas 11000,00 eurot. 

• Kaugkütteteenuse müügitulu oli suurem planeeritust 6,45%, seda tänu veidi viimase kolme 

aasta keskmisest külmemale talvele. Soojusenergiat müüdi 9829 MWh, mis on võrreldes 

2015.aastaga 1028 MWh rohkem. 

• Seisuga 31.12.2016.a. on ettevõttel 552 lepingulist klienti, sealhulgas 407 eraisikut, 78 

korteriühistut/-ühisust ja 67 juriidilist isikut.  

• Vett müüdi tarbijatele 121335m3, reovett puhastati 111566m3. Teenuse maht vähenes 

võrreldes 2015. aastaga vee osas 0,89% ja reovee osas 1,03%. 

• Ettevõttele lisandus 28 uut üvk klienti. 

• Alustati SA Keskkonnainvesteeringute Keskus poolt rahastatava Kose-Uuemõisa üvk 

rekonstrueerimise II etapi ehitustöödega. Sellega seoses sõlmiti SA-ga KIK SF leping summas 

759 891 eurot, ehituse töövõtuleping ehitajaga (Wesico Project OÜ) summas 888 570,00 

eurot ja ehitusjärelvalve käsundusleping (Keskkonnaprojekt OÜ) summas 9252,00 eurot. 

• Valmis Oru küla üvk rekonstrueerimise III etapi põhiprojekt (projekteerija Schöttli 

Keskkonnatehnika AS) ning lepingu summaks kujunes 12980,00 eurot. 

• SA Keskkonnainvesteeringute toel lammutati (ehitaja EcoPro AS) keskkonnale ohtlik Kose-

Uuemõisa vana katlamaja masuudihoidla, millest 97183,80 eurot rahastas SA KIK ja ettevõte 

tasus omavahenditest 6948,20 eurot. 

• Jätkati mehaaniliste veearvestite väljavahetamist kaugloetavate arvestite vastu.  

• Osaleti Eesti Vee-ettevõtete Liidu  poolt läbiviidud ühises vee-ettevõtete elektriostu 

riigihankes. 

 

 

 

 

 



Peamised suhtarvud 

 

    2016 2015   

Müügitulu kasv 8,00 -6,96 % 

Puhasrentaablus e. ROS -5,04 21,73 % 

Lühiajaliste võlgnevuste kattekordaja 1,81 1,82 kordades 

ROA -0,69 2,75 % 

ROE -0,78 3,11 % 

        

Finantssuhtarvude arvutamisel  kasutatud valemid: 

Müügitulu kasv = (2016 müügitulu-2015 müügitulu)/2015 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 

 

 


