AS Metrosert
Ülevaade 2022. aasta II kvartali majandustegevusest
Vastavalt riigivaraseaduse § 97 lõikes 6 sätestatule esitab AS Metrosert oma veebilehel majandusaasta
1-4 kvartalite kasumiaruande, bilansi ja rahavoogude aruande võrrelduna eelmise aasta sama perioodi
andmetega ning ülevaate sama kvartali majandustegevusest.
AS Metrosert on 100% Eesti riigile kuuluv ettevõte, mille eesmärk on pakkuda kvaliteeditaristu
teenuseid. Metroserdi peamised tegevusalad on metroloogia keskasutuse ja riigilabori ülesannete
täitmine, mõõtevahendite kalibreerimine ja taatlemine, metroloogiaalase koolituse ja konsultatsiooni
pakkumine, teadus- ja arendustegevus mõõteteaduse valdkonnas, juhtimissüsteemide ja toodete
sertifitseerimine, sertifitseerimisalane koolituse pakkumine.
Metroserdi 2022 II kvartali müügitulu suurenes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 22%. Muud
äritulud suurenesid 516% võrra seoses teadus- ja arendusasutuste baasfinantseerimise laekumisega.
2022 aasta II kvartali tegevustulu suurenes 16% võrreldes II kvartali tegevustuluga 2021 aastal. 2022
aasta II kvartali tegevustulu kasvule aitas kaasa olemasolevate klientide tellimuste kasv ja veebruaris
toimunud hinnatõus.
2022 aasta II kvartali tegevuskulu suurenes 16% võrreldes II kvartali tegevuskuluga 2021 aastal.
Metroserdi kulude struktuur 2022 aasta I ja II kvartalis ei erine varasematest perioodidest. Tööjõuga
seotud kulud on endiselt meie suurim kulu. Seoses inflatsiooniga on 2021 II poolaastal korrigeeritud
töötajate töötasusid, millest tulenevalt on tööjõukulu suurenenud 18%. See on ka loomulik, sest meie
tegevus – metroloogia ja sertifitseerimisteenused ning teadus- ja arendustegevus on kvalifitseeritud
tööjõu mahukas tegevus. Sellepärast arendame ka tegevusi, et suurendada Metroserdis
automatiseerituse taset, et meie inimesed saaksid keskenduda üha keerukamatele tegevustele.
Põhivara amortisatsioon on 2022 aasta II kvartalis 30% suurem kui 2021 aasta I kvartalis, kuna oleme
investeerinud uutesse seadmetesse ja vahetanud välja vanu seadmeid. Varasematest aastatest oleme
saanud olulise teadmise, et seadmetesse tuleb investeerida püsivalt, et tagada võimekus konkurentsis
püsimiseks ning pakkuda jätkuvalt kvaliteetset teenust, mis on Eesti ettevõtete jaoks vajalik.
Kindlasti on olulist mõju avaldanud ka energia ja kütuse kallinemine, 2022 II kvartali energiakulutused
on suurenenud võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 79%.
Muus osas olulised muutused äritegevuses puuduvad.

