Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS nõukogu 2016.a tegevusaruanne
Aktsiaseltsi asutamisleping sõlmiti 13.11.2014. Eesti Vabariik Maaeluministeeriumi kaudu, kasutas aktsiaseltsi asutamisel
endise hallatava riigiasutuse Jõudluskontrolli Keskuse alusvara. Erasektori aktsionärid tegid rahalised sissemaksed.
Seltsi nõukogu liikmed on Indrek Grusdam, Tanel-Taavi Bulitko, Roomet Sõrmus asutamisest ja Ulve Märtson alates
19.01.2015. a. Nõukogu esimees on Indrek Grusdam.
Aruanne kajastab perioodi 01.01.2016-31.12.2016. a.
Perioodil pidas nõukogu 5 koosolekut:
1) 08.01.2016 ja jätkukoosolek 15.01.2016;
2) 25.04.2016;
3) 19.08.2016;
4) 04.11.2016;
5) 25.11.2016.
Asutamisest kuni perioodi lõpuni tegutses selts langeval turul. Idaturu tõrge, piima hinna madalseis, liidus lubatust
madalam vabariiklik toetustase ja SAK, põhjustasid languse nii loomade, kui klientide arvus, eeskätt aga kliendikäitumises.
08.01.2016-15.01.2016 töötas nõukogu välja ja esitas üldkoosolekule ühingu strateegilised eesmärgid, kuni aastani 2020,
mis üldkoosolekul ka kinnitati. Kooskõlas strateegiliste eesmärkidega kinnitas nõukogu aastaeelarve nähes selles ette nii
hinnatõusu, kui töötajate palgatõusu. Kuivõrd palgad pärinesid hallatava riigiasutuse ajast ega vastanud tööjõuturule. Hindu
korrigeeriti viimati 2015. a. Raskusi kummagi meetme elluviimisel ega aastaeelarve täitmisel ei ilmnenud.
15.01.2016 ja 25.04.2016 koosolekutel tegeles nõukogu võimaliku investeeringuga sigade jõudluskontrolli tarkvarra.
Nõukogu kiitis heaks järgmised põhimõtted: a) on-line toimiv tarkvara võimaldab nii sigade jõudluskontrolli, kui
farmimajandust ja andmeaita ning vajadusel automatiseeritud suhtlust riigiga x-tee vahendusel; b) investeeringus osalevad
selts, ETSAÜ (50/50) ja MeM soovi korral loomade registri liidestuse osas; c) litsentside müüjaks, samuti tasuliste hooldusja tugiteenuste pakkujaks jääb selts, litsentsitasu aga jaguneb seltsi ja ETSAÜ vahel.
Muus osas oli 25.04.2016.a nõukogu koosolek üldkoosolekut ettevalmistav.
19.08.2016 koosolekul tegeles nõukogu peamiselt meetmetega võlglaste suhtes. Seeläbi langes tähtaja ületanud võlgade
tase allapoole 31.12.2014.a taset, mil tegemist oli veel hallatava riigiasutusega. Peamine uus meede, võlgade intressimine,
juurutatakse juhatuse kinnitusel pärast bilansipäeva. Ideaalilähedaselt ei tohiks tähtaja ületanud võlgu, va.
maksegraafikujärgsed intressitud võlgnevused, märkimisväärselt olla. See eeldab ka klientidelt arusaama, et teenuseosutaja
on nüüd nendesarnane ettevõte, mis osalt ja kaudselt kuulub neile endile, mitte enam anonüümne riik.
Tarkvaraarenduse küsimuses avaldas nõukogu arvamust, et isegi kui riik võimaldab põllumajandustootjast kliendile
paralleelset vahetut andmeedastust, peaks ta nii sel korral (VTA järelevalve infosüsteemi kavandav uus ravimisarvestuse
rakendus), kui igas järgnevas sarnases olukorras võimaldama andmete automatiseeritud edastust sobiva tarkvara abil, mille
põllumajandustootja võib kasutamiseks valida, et vältida topeltsooritust ja vähendada tema halduskoormust. Lisaks saab
riik sedaviisi kiiresti aktuaalandmed ja soodustab infotehnoloogiliste lahenduste arendamist ja kasutuselevõttu
põllumajanduses.
Säärase seisukoha taustal hindab nõukogu seltsi baastegureid kõnealuses sfääris kokkuvõtvalt nii heaks, et näeb äritegevuse
laiendamise võimalust. Seltsil on rahuldavad tarkvarad ja väga hea erialase võimekusega personal nende arendamiseks, ka
teenuste ekspordiks.
04.11.2016 koosoleku arutas nõukogu 2017 aastaeelarvet ja andis suuniseid selle koostamiseks ning uue piimaanalüsaatori
investeeringu rahastamiseks. Kuivõrd sigade jõudluskontrolli tarkvara arendamiseks kaasinvestoriga lepinguni ei jõutud,
jätkab ühing tarkvaraarendust omal käel, tehes aastaeelarve kulude piires omafinantseeringu, mille lõplik maksumus selgub
versiooni (tingnimetus Possu 4) valmimisel nii, et tasuvus saavutatakse litsentsitasude hinnatõusust.
2017 aastaeelarve kinnitati 25.11.2016.a koosolekul. Investeeringut rahastamiseks on esmakordselt kavas kaasata
võõrkapitali. Investeeringu rahastamiseks kasutatavate omavahendite määraks arvestatakse esialgselt kolme tegevusaasta
põhivara amortisatsiooni summa. Investeeringu täpsemat tingimused selguvad edaspidi, sest tehingut kavandatakse 2017
lõpus.
Kokkuvõtvalt jõuti 2016. aastal seltsi omanike huvides üle ootuste heade majandustulemusteni ja arvestades piimahindade
trendi muutust ning vabariikliku toetustaseme tõusu, ootab nõukogu 2017. aastal esmakordselt seltsi tegevusajaloos juba
mõningast orgaanilist nõudluse kasvu.

