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Tegevusaruanne

Varjupaikade Mittetulundusühing (Varjupaikade MTÜ) alustas oma tegevust 2007. aasta alguses. Varjupaikade
MTÜ on viite Eesti kodutute loomade varjupaika koondav mittetulundusühing. Meie varjupaigad asuvad
Viljandis, Pärnus, 2008. aastast alates Lääne-Virumaal ja Võrumaal ning 2009. aastast alates ka Valgas.
Varjupaikade MTÜ on võtnud eesmärgiks aidata kaduma läinud loomad koju tagasi, leida hüljatud ja omanikuta
loomadele uued kodud ning osutada abi väärkoheldud loomadele. Ühtlasi peab Varjupaikade MTÜ oluliseks
ülesandeks teavitada inimesi loomade steriliseerimise/ kastreerimise ning märgistamise tähtsusest ja soovimatute
lemmikloomade arvukusest. Varjupaikade MTÜ on Eestimaa Loomakaitse Liidu ja Eesti Mittetulundusühenduse
ja Sihtasutuste Liidu liige. Kuulume vabatahtlikke kaasavate ühenduste võrgustikku. Me juhindume oma töös
vabaühenduste eetikakoodeksist.

Juhatuse koosseis

Varjupaikade MTÜ juhatus jätkas samas kolmeliikmelises koosseisus: sinna kuulusid Birjo Piiroja, Merike Torm
ja Triinu Priks.

Üldkoosolekud

16. mail toimus Võrus üldkoosolek, kus kinnitati 2011. aasta majandusaasta aruanne.

Töötajaskond

Kokku oli ühingus 16 täistöökohta: igas varjupaigas töötas kolm inimest, lisaks üldjuht. Aasta jooksul lõime
juurde ühe töökoha.

Varjupaikade MTÜ 2012. aasta olulisemad sündmused

Jaanuar

Ühinesime MTÜ-ga Pesaleidja. MTÜ Pesaleidja oli 2009. aasta kevadel loodud mittetulundusühing, mille
peaeesmärgiks oli kodutute ja väärkoheldud loomade, eeskätt kasside, abistamine. Ühinemise järgselt kannab
Pesaleidja nime varjupaikade hoiukodude programm.

Jätkub koostöö ühe maailma juhtiva lemmikloomahoolitsuse ettevõtte Nestlé Purinaga, mille raames tagab Nestlé
Purina Varjupaikade MTÜle ligikaudu kaks kolmandikku viie varjupaiga loomatoiduvajadusest. Toetus ei ole
ühekordne, vaid jaguneb aasta peale vastavalt Pärnu, Viljandi, Valga, Võru ja Virumaa varjupaikades peavarju
leidvate loomade arvule ning vajadustele. Aasta lõpus pikendasime koostööd 2013. aastaks.

Jätkub koostöö raadiojaamaga Elmar, kus iga päev kuulutatakse tasuta mõnd meie varjupaigas kodu ootavat
looma.

Veebruar

MTÜ AUH andis üle koostöös Alari Kivisaarega valminud heategevusliku kalendri Märka mind! Eest kogutud
3194 eurot, mille eest parandati varjupaikades loomade elamistingimusi.

AG kauplused tegid juba teist aastat sõbrapäeval varjupaigaloomadele rõõmu. Veebruari jooksul said inimesed
viia oma kasutuna seisvad mänguasjad, kratsipuud, transpordikastid või õhemad tekid, pleedid, käterätikud,
voodilinad jms lähimasse AG kauplusesse ja sealt toimetati need märtsikuus loomade varjupaikadesse kasside
abistamiseks.

Märts

Varjupaikade MTÜ valiti Vabaühenduste arenguprogrammi. Programmis osaleval ühendusel aitab Eeesti
Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit analüüsida tema vajadusi, koostada nende lahendamiseks tegevuskava
ja leida vabatahtlikke partnereid, et luua tingimusi organisatsiooni arenguks, võimekuse kasvuks ning paremate
tulemuste ja suurema mõju saavutamiseks.

Meie üldjuht Triinu Priks valiti EAS-i poolt korraldatavasse Mittetulundusühingute mentorprogrammi, mille
käigus ta osales aasta kestvas koostööpaari töös, koolitustel ja seminaridel. Triinu mentoriks oli Tiina Tamm.

Ajakirja Hea Kodanik kevadnumbris andis pika intervjuu meie üldjuht Triinu roheliseks kasvamisest ja
varjupaigandusest Eestis.



4

Varjupaikade mittetulundusühing 2012. a. majandusaasta aruanne

Danske panga kliendid kinkisid oma lojaalsusprogrammist kogunenud preemiapunktid Pärnu ja Viljandi
kodututele loomadele. Aasta kolme esimese kuuga kogunes 1350 euro väärtuses annetusi, mida kasutasime
vastavates varjupaikades remondi tegemiseks.

Aprill

AS Kuma annetas iga Suure Koera- ja Kassikalendri 2012 müügist 10 senti Varjupaikade MTÜle, kogudes nii
varjupaikadele 870 eurot.

Mai

Cherry.ee korraldas heategevuskampaania tänu millele kogunes lühikese aja jooksul 1078 eurot loomade raviks.

Juuni

Lõime Facebooki kiirelt populaarseks saanud lehe LemmikuLeidja, kus saab operatiivselt jagada kaotatud-leitud
loomade kuulutusi.

Varjupaikade MTÜ ühisüritus toimus Padisel, Kasepere külas, Kassiku talus 28-29. juunil, 2012. Osalesid
töötajad kõikidest varjupaikadest, soovi korral koos peredega.

Ühisürituse eesmärgiks oli luua kõikide töötajate ja juhatuse liikmete seas jagatud arusaam Varjupaikade MTÜ
ajaloost, senisest arenguloost, väljakutsetest ja võimalustest Varjupaikade MTÜ rolli täitmiseks tulevikus üldiselt.
Pandi alus arengukava koostamisele.

Juuli

Danske panga kliendid kinkisid oma lojaalsusprogrammist kogunenud preemiapunktid Varjupaikade MTÜ-le.
Teises kvartalis kogunes 4132 euro väärtuses annetusi, mida kasutasime varjupaikades veterinaariruumide
väljaehitamiseks.

August

Avasime täiesti uue ilme ja sisuga kodulehe www.varjupaik.ee.

September

Jätkati väiksema töögrupiga arengukava kallal töötamist. Sõnastati visioon ja üldeesmärgid:

Visioon

Eestis on liiga palju kodutuid loomi. Meie tulevikuvisioonis on igal loomal oma kodu.

Eestis on palju kodutuid loomi sellepärast, et:

■ Inimesed ei steriliseeri/kastreeri oma loomi, kes tõuaretuses ei osale, sest neil ei ole selleks raha
või on neil väärarvamus, et see mõjutab looma elukvaliteeti ja käitumist pigem negatiivselt.

■ Inimesed hülgavad oma loomad, sest neil ei ole loomapidamiseks vajalikku ressurssi – oskused,
raha, aeg, koht.

■ Kaotsiläinud looma omanikku ei ole võimalik leida, sest loomad on kiipimata ja/või
registreerimata.

Üldeesmärgid

Arengukavaga näeme ette konkreetsed tegevused, mõõdikud ning eesmärkide saavutamiseks vajalikud ressursid
kolme peamise eesmärgi lõikes:

1. Inimesed steriliseerivad/kastreerivad tõuaretuses mitte kasutatavad loomad ning võtavad omale
uue looma ainult kasvataja käest või varjupaigast.

2. Inimene leiab looma hülgamise asemel muu lahenduse.

3. Kõikide leitud loomade omanikud on tuvastatavad.

Eesmärkide saavutamiseks teeme igapäevaselt koostööd kohalike omavalitsustega ning nende ametkondade ja 
organisatsioonidega, kelle töö otseselt kodutute loomadega seotud on. Lisaks sellele otsime koostööpartnereid

http://www.varjupaik.ee/
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kõikide seast, kes tunnevad, et meie eesmärgid on toetamist väärt.

Tahame oma tegevusega kasvatada inimestes vastutustunnet ning pakkuda teavet ja teenuseid, mis üheltpoolt teeb
õige käitumise lihtsaks ja teisalt lubab õppida tehtud vigadest.

Oktoober

Kass Bobo korraldas Hea Sõna Loomadele kampaanias. Kampaanias osales kokku 233 inimest ning
varjupaikadele koguti annetamiseks kokku 388 pakki Friskies kassitoitu.

November

MTÜ AUH korraldas varjupaigaloomadele jõulukingituste kampaania, mille käigus annetati üle 4000 euro ja
lisaks vajaminevaid asju varjupaikadele.

Portaal Chilli.ee aitas annetusi koguda. Kogunes 696 eurot.

Novembris alustas tegevust Pesaleidja Kassituba Tallinnas, Mustamäel, kuhu võetakse Varjupaikade MTÜ
varjupaikadest pärit kasse eesmärgiga leida neile pealinnas uus kodu. Kassitoas töötavad ainult vabatahtlikud ja
toa tegevust finantseerib Rewilo raamatupidamis- ja audiitoribüroo.

Detsember

Avasime Facebookis venekeelse lehe https://www.facebook.com/VarjupaikadeMTYrus .

Swedbanki jõulukampaania Facebookis kogus Varjupaikade MTÜle 443,30 eurot.

Detsebris külastasid meie varjupaiku paljude koolide ja lasteaedada lapsed, tuues loomadele kaasa enda poolt
kogutud annetusi.

Kogu aasta vältel tõstsime oma Facebooki lehel esile iga nädal ühe looma, nn Nädala loom, kelle pilti palusime
oma fännidel jagada. Lisaks loomade kiiremale uude kodusse jõudmisele suurendas see meie Facebooki fännide
hulka väga jõudsasti.

Aasta jooksul ilmus 3 mahukat uudiskirja Käpa all, mille toimetamise ja kujundamisega tegelevad vabatahtlikud:
http://www.varjupaik.ee/#!uudiskiri-kpa-all/c1pix .

Edukalt töötas meie e-pood osta.ee keskonnas (osta.ee/varjupaik), kus müüsime meile annetatud raamatuid, CD ja
DVD plaate ning käsitööehteid.

Olime esindatud Swedbanki annetuskeskkonnas projektiga Mikrokiip igale varjupaigaloomale, kus osutusime
üheks populaarsemaks annetuste kogujaks.

Lükkasime käima programmi Eakas eakale. See tähendab seda, et üle 8-aastaste koerte ja üle 10-aastaste kasside
loovutustasu on väärikas eas kodanikele (alates 65. eluaastast) soodsam (kass 10 eur ja koer 15 eur). Meie
eesmärgiks on kokku viia omavahel sobiva elustiiliga loomad ja loomaomanikud.

2012. aasta varjupaikades

Pärnu varjupaik

Soome loomakaitseorganisatsioon Rekku Rescue Ry korraldas 6.-8. juulil Pärnu varjupaigas talgud kassidele
õueaediku ehitamiseks.

1. septembril toimus Pärnus Jüri Jaansoni Kahe Silla koertekross, millest võtsid osa ka Pärnu varjupaiga elanik
Haiti, mõned kuud tagasi uude perre läinud Kerttu ning kunagine elanik Donna-Marmor.

Oktoobris olid varjupaigas talgud, mille käigus saime koerte aedikud korda, koerte taasumismaja talveks valmis
ning veterinaarkliinik sai ka kõpitsemist. Okstoobris valmis ka kasside väliaediku katus ning laudpõrand. Täname
selle projekti juures meie koostööpartnerit Rekku Rescue ning LC Pärnu Livoniat.

Alates 2004. aastast toimub jõulude eel Pärnus heategevuslik müük Pärnu kodutute loomade varjupaiga toetuseks.
2012. aasta jõulumüük oli traditsiooniliselt Port Artur 2 kaubanduskeskuses ajavahemikus 17.-23. detsembril.

Valga varjupaik

Veebruaris sai Valga loomade varjupaik endale uue pühendunud juhataja Liina Ulmi.

https://www.facebook.com/VarjupaikadeMTYrus
http://www.varjupaik.ee/#!uudiskiri-kpa-all/c1pix
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Computech OÜ kinkis varjupaigale märtis korraliku sülearvuti.

5. mail toimusid varjupaigas heakorratalgud.

Valga kodutute loomade varjupaik sai tänu Domus Petri Kogule endale kaua otsitud külmkapi. Nüüd saame
varjupaigas hoida jahedas kõiki ravimeid ja toitu, mis muidu rikneksid.

24. juuli õhtul jõudsid Valka kohale Virumaa kunagise varjupaiga aedikud ja kuudid koos varikatusega, mille
kokkupanekul ja ehitustöödel aitasid Rewilo raamatupidamis- ja audiitorbüroo, Rekku Rescue Ry, AAB
Eksvaator, Tõnisson Kinnisvara, K-Rauta ,Tipphaldus OÜ ja paljud teised vabatahtlikud abilised ja sponsorid.
Mitte ükski koer ei pea enam varjupaigas ketis elama. Aed territooriumi ümber sai uuenduskuuri ja uued väravad.
Virumaalt toodi uus soojak, milles asub kasside hospital. Varjupaiga maijja sai vesi sisse ja WC ning sooja vee
võimalus. 29. augustil külastasid Valga kodutute loomade varjupaika noored erinevatest Euroopa riikidest Active
Caring Rahvusvahelise noortevahetuse raames.

Detsembris püüdsid kodutute loomade varjupaiga töötajad Valga Selveri vastas asuvast endisest
vanglakompleksist umbes kakskümmend nälginud koera. Suuroperatsioon "vanglakoerte" aitamiseks toimus
koostöös Valga linnavalitsuse ja Veterinaar- jaToiduametiga. Esmakordselt kaasati protsessi eksperdid
väljaspoolt varjupaika. Õla panid alla nii eraisikud kui ettevõtted (Dr Sterni heategevusfond). Saime suure
kogemuse nii koostööst kui täiesti erandliku situatsiooni lahendamisest. Esmakordselt Eestis kohandati loomadele
uute kodude leidmiseks seadusest tulenevalt enampakkumist.

Kasse ja koeri suudeti Valgas vastu võtta rohkem kui 2011. aastal, koeri sealjuures pea kolm korda rohkem.
Tagasi koju saanud loomade arv kasvas ning uue kodu leidnud loomade hulk, eriti kasside osas, kasvas
märkimisvärselt 53-lt 138-ni ehk pea kolm korda. Selles kindlasti oma osa nii Pesaleidjatel kui Valga varjupaiga
uuenenud näol ja meeskonnal. Koerte eutanaasiaprotsent langes.

Viljandi varjupaik

Jaanuaris valmis vabatahtlike abil ja Viljandi puiduettevõtte Dold toetusel ilus kasside vabapidamismajake.

Veebruaris korraldas korraldajad.ee heategevus- ja meelelahutusürituse Talverõõm, mille osavõtutasudest toetati
Viljandi loomade varjupaika.

Veebruaris tähistati varjupaigas sõbrapäeva.

Märtsis kinkis Mivar AS-i Viljandi varjupaigale suure hunniku koerte pesasid.

Maikuus toimusid Viljandi varjupaigas traditsiooniks saanud talgud.

27. mail toimus kolmandat korda Viljandi heategevuslik koertenäitus, kus osales 28 koera.

Viljandi laste- ja noorteteatri Reky heategevusaktsiooni tulemusel koguti detsembris Viljandi kodutute loomade
varjupaigale väga palju häid asju: kuivtoitu nii kassidele kui koertele, konserve, närimiskonte, erivajadusega
loomade toitu, mänguasju ning suures koguses pesamaterjali

Virumaa varjupaik

Oktoobris kihas Virumaa kodutute loomade varjupaigas elu, kui LC (Lions Club) Rakvere liikmed korrastasid
üleriigilise lion’ite heateopäeva raames kuute ja jalutasid koertega.

Võru varjupaik

4. veebruar – MTÜ Happy Dog korraldas heategevusliku koertenäituse Võru varjupaiga toetuseks. Koguti 170
eurot. Happy Dogi meeskond külastas ka varjupaika ning tõi kaasa ohtralt külakosti loomadele.

Veebruaris said uued katused vanast Virumaa varjupaigast toodud soojakud. Tänu annetajatele ning sponsoritele
saime veel palju muudki ära teha, et loomadel oleks mugavam ja turvalisem.

8. ja 14. detsmbril korraldasime Võru Rimis jõulumüügi varjupaiga loomade toetuseks.
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Loomade liikumise statistika
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Annetuste kogumine

Abivajavate loomade aitamiseks ja Varjupaikade MTÜ tegevuse toetamiseks kogusime annetusi pangakontodele
kui ka annetuskastidesse ja mitterahalisi annetusi. Osalesime Swedbanki annetuskeskkonas
(https://www.swedbank.ee/about/support/donate/projects?language=EST&project=varjupaikade ). Väga
populaarne oli loomadele veebiperemeheks hakkamise võimalus, kus annetaja saab konkreetsele loomale enda
poolt valitud summa annetada (http://veebiperemees.varjupaik.ee/). Järjepidevalt edastati infot annetusvõimaluste
kohta läbi tava- ja sotsiaalmeediakanalite.

Koostööpartnerid

Peamisteks lepingulisteks koostööpartneriteks on meile kohalikud omavalitsused. 2012. aastal oli meie
klientideks 95 omavalitsust, kelle territoorimilt püüdsime kinni vastavalt väljakutsetele omanikuta ringi liikuvad
kassid ja koerad. Omavalitsused maksid meile loomade ülalpidamise esimese 14 päeva eest, ülejäänud
vajamineva raha kogusime annetustena.

Väga heaks koostööpartneriks oli terve aasta jooksul MTÜ AUH, mis on aktiivseid noori ühendav
mittetulundusühing, mille peamiseks eesmärgiks on abivajavate (koduta) loomade heaolu tagamine ja
parandamine. MTÜ AUH korraldas varjupaikades külastus- ja heakorrapäevi, jõulukingikampaania, sõbrakuu
kampaania ning andis välja Märka mind 2012 kalendri, mille kogu müügitulu annetati Varjupaikade MTÜ-le.

Rahvusvaheline koostöö

Rahvusvahelisel tasandil tegime koostööd Soome organisatsioonidega Rekku Rescue, RY Kulkurit ja Pelastetaan
Koirat, tänu kellele leiavad paljud meie loomad hea ja uue kodu Soomes.

Meediakajastused

Arvestatavaid meediakajastusi oli 29, enamus neist kohalikes ajalehtedes, enim Sakalas ka Pärnu Postimehes.
Lisaks kajastas meie tegevust Õhtuleht, nii eesti – kui venekeelne Postimees, Valgamaalane, Virumaa Teataja,
ETV ja Kanal 2.

 

https://www.swedbank.ee/about/support/donate/projects?language=EST&project=varjupaikade
http://veebiperemees.varjupaik.ee/
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2012 31.12.2011 Lisa nr

Varad    

Käibevara    

Raha 20 005 9 889 2

Nõuded ja ettemaksed 10 595 3 863 3

Kokku käibevara 30 600 13 752  

Põhivara    

Materiaalne põhivara 68 523 80 288 6

Kokku põhivara 68 523 80 288  

Kokku varad 99 123 94 040  

Kohustused ja netovara    

Kohustused    

Lühiajalised kohustused    

Laenukohustused 2 534 2 790 7

Võlad ja ettemaksed 34 526 41 138 8

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused 2 458 0 11

Kokku lühiajalised kohustused 39 518 43 928  

Kokku kohustused 39 518 43 928  

Netovara    

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 50 112 42 713  

Aruandeaasta tulem 9 493 7 399  

Kokku netovara 59 605 50 112  

Kokku kohustused ja netovara 99 123 94 040  
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2012 2011 Lisa nr

Tulud    

Annetused ja toetused 353 477 313 078 12

Tulu ettevõtlusest 728 543 13

Kokku tulud 354 205 313 621  

Kulud    

Mitmesugused tegevuskulud -188 222 -134 085 14

Tööjõukulud -140 019 -166 766 15

Põhivara kulum ja väärtuse langus -16 722 -5 283 6

Muud kulud 0 -81  

Kokku kulud -344 963 -306 215  

Põhitegevuse tulem 9 242 7 406  

Finantstulud ja -kulud 251 -7  

Aruandeaasta tulem 9 493 7 399  
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2012 2011 Lisa nr

Rahavood põhitegevusest    

Põhitegevuse tulem 9 242 7 406  

Korrigeerimised    

Põhivara kulum ja väärtuse langus 16 722 5 283 6

Kokku korrigeerimised 16 722 5 283  

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus -4 963 23 909  

Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus -6 612 -2 519  

Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,

toetustest
2 458 -34 264  

Kokku rahavood põhitegevusest 16 847 -185  

 

Rahavood investeerimistegevusest    

Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel -4 957 -1 674  

Antud laenud -1 770 0  

Kokku rahavood investeerimistegevusest -6 727 -1 674  

 

Rahavood finantseerimistegevusest    

Saadud laenude tagasimaksed -256 -384  

Muud laekumised finantseerimistegevusest 0 2  

Muud väljamaksed finantseerimistegevusest 252 -7  

Kokku rahavood finantseerimistegevusest -4 -389  

Kokku rahavood 10 116 -2 248  

 

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 9 889 12 137  

Raha ja raha ekvivalentide muutus 10 116 -2 248  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 20 005 9 889 2
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2010 42 713 42 713

Aruandeaasta tulem 7 399 7 399

31.12.2011 50 112 50 112

Aruandeaasta tulem 9 493 9 493

31.12.2012 59 605 59 605
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Varjupaikade MTÜ 2012. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea

raamatupidamise tava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise

Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raha

Rahaliste vahenditena kajastatakse kassas olevat sularaha ja panga arvelduskontol olevat raha.

Nõuded ja ettemaksed

Laekumata annetuste ja toetustena kajastatakse valitsuse sihtfinantseerimise laekumata summasid ja muid laekumata annetusi bilansipäevaks,

mis on aruandeperioodil kajastatud tuludes ja mille laekumine bilansi kinnitamise ajaks on kindel.

Kirjel „Nõuded ostjate vastu“ kajastatakse põhitegevuse käigus tekkinud lühiajalised laekumata nõuded ostjate vastu.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalne põhivara on vara, mida mittetulundusühing kasutab pikema perioodi jooksul kui üks aasta teenuste osutamisel või

halduseesmärkidel ja mille soetusmaksumus on vähemalt 300 eurot. Lähtudes olulisuse printsiibist ei kapitaliseerita põhivarana

väheväärtuslikke varasid alla 300 euro, isegi juhul kui nende kasutusiga ületab ühte aastat.

Materiaalne põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ning vara soetamisega seotud otsestest kuludest

– teenustasud, mittetagastavad maksud, projekteerimine jne.

Hilisemate parendustega seotud kulud lisatakse materiaalse põhivara soetusmaksumusele ainult juhul, kui need vastavad materiaalse põhivara

mõistele ja vara bilansis kajastamise kriteeriumitele. Jooksva hoolduse ja remondiga kaasnevad kulutused kajastatakse perioodikuludes.

Immateriaalset põhivara MTÜ-l ei ole

Põhivara arvelevõtmise alampiir    300

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi Kasulik eluiga

Hooned ja ehitised 10

Masinad ja seadmed 5

Muu materiaalne põhivara 5

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad, ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele

nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud

soetusmaksumuse meetodil, mis lühiajaliste kohustuste puhul on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega.

Annetused ja toetused

Mittesihtotstarbelised toetused ja annetused 

Mittesihtotstarbelisi toetusi ja annetusi saadakse valitsuse sihtfinantseerimise summadest ning eraisikutelt ja äriühingutelt. Valitsuse 

sihtfinantseerimise summad on mõeldud tegevuskulude sihtfinantseerimiseks. Tegevuskulude sihtfinantseerimisel kajastatakse 

tulu sihtfinantseerimisest proportsionaalselt sellega seonduvate kuludega. Muudelt annetajatelt ja toetajatelt (äriühingutelt ja eraisikutelt) saadud 

annetusi, mille kasutamise otstarve on jäetud mittetulundusühingu otsustada, kajastatakse tuludes nende laekumise hetkel. 

Korjandusest saadud vahendid võivad olla nii mittesihtotstarbelised kui ka sihtotstarbelised. 

Sihtotstarbelised annetused ja toetused 

Sihtotstarbelisi annetusi ja toetuseid saadakse valitsuse sihtfinantseerimise summadest ning eraisikutelt ja äriühingutelt saadud toetustest. 

Valitsuse sihtfinantseerimise toetuseid saadakse üldriiklike ürituste korraldamiseks: loomakaitseks, keskkonna-alase jms. teabe levitamiseks jne. 

Sihtfinantseerimise toetusi eraldatakse vabariigile vajalike ürituste korraldamiseks ja programmide elluviimiseks, näiteks SA Kodanikuühiskonna 

Sihtkapitali kaudu saadud toetused. Projektide finantseerimiseks saadud sihtfinantseerimise toetused kantakse tuludesse nende arvelt kulude
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tegemise aastal. Sihtfinantseerimise vahendid põhivara soetamiseks kantakse tuludesse nende arvelt soetatud põhivara kasuliku eluea

jooksul, ehk ühes ja samas summas sihtfinantseerimise arvelt soetatud põhivaradelt aasta jooksul arvutatud kulumiga. 

Sihtfinantseerimise vahendite ja nende arvelt kulude tegemise arvestust peetakse raamatupidamises brutomeetodil. 

Kõik eeltoodud tulud kajastatakse tulude ja kulude aruandes samanimelistel kirjetel.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. MTÜ põhitegevusest lähtudes on tulude ja kulude aruandes

skeemi kirjete nimetusi täpsustatud. Tulud ja kulud on kirjeldatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes.

Kulud

Kulude arvestust peetakse RTJ 14 lisas toodud skeemist lähtuvalt, lisades täiendavaid kirjeid või kirjete alaliigendusi, kui see tuleb

kasuks aruande informatiivsusele ja loetavusele. Tulude ja kulude aruandes näidatakse kulud kirjete viisi, lähtudes nende olemusest.

Ettevõtluse kulude ja sihtfinantseerimise projektide kulude kontodele kirjendatakse otsesed kulud (kaup, materjal, teenused) ilma tööjõukuludeta.

Sihtfinantseerimise arvelt tehtud projektide otsesed kulud kirjendatakse tulude ja kulude aruandes kirjele “Sihtotstarbeliste projektide otsekulud”.

Ettevõtluse otsekulud saldeeritakse tuludega, vt. käesoleva sise-eeskirja punkt 10.4.

Üldhalduskulud kajastatakse tulude ja kulude aruandes kirjel “ “Mitmesugused tegevuskulud”, v.a. amortisatsioonikulu, mis kajastatakse tulude

ja kulude aruande kirjel “Põhivara kulum ja väärtuse langus” .

Tööjõukulude kontodele kirjendatakse põhitegevuse, ettevõtluse ja projektide tööjõukulud.

Muud kulud (intressid, trahvid, viivised, erisoodustused, kingitused jms. kulud) kajastatakse tulude ja kulude aruandes samanimelisel kirjel

“Muud kulud”.

Finantskulud ja – tulud näidatakse tulude ja kulude aruandes saldeeritult osas “Finantstulud ja –kulud” vastavatel kirjetel.

Lisa 2 Raha
(eurodes)

 31.12.2012 31.12.2011

Sularaha kassas 2 785 8 163

Arvelduskontod 17 220 1 726

Kokku raha 20 005 9 889

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2012 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi

12 kuu jooksul 1 - 5 aasta jooksul üle 5 aasta

Nõuded ostjate vastu 8 717 8 717   
Ostjatelt laekumata arved 8 717 8 717   

Muud nõuded 1 770 1 770   
Laenunõuded 1 770 1 770   

Muud nõuded 108 108   
Kokku nõuded ja ettemaksed 10 595 10 595   
 

 31.12.2011 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi

12 kuu jooksul 1 - 5 aasta jooksul üle 5 aasta

Nõuded ostjate vastu 3 863 3 863   
Ostjatelt laekumata arved 3 863 3 863   

Kokku nõuded ja ettemaksed 3 863 3 863   
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Lisa 4 Nõuded ostjate vastu
(eurodes)

 31.12.2012 31.12.2011

Ostjatelt laekumata arved 8 717 3 863

Kokku nõuded ostjate vastu 8 717 3 863

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

 31.12.2012 31.12.2011

Ettemaks Maksuvõlg Ettemaks Maksuvõlg

Üksikisiku tulumaks  1 180  3 772

Sotsiaalmaks  2 729  8 007

Kohustuslik kogumispension  145  396

Töötuskindlustusmaksed  355  1 054

Ettemaksukonto jääk 0  0  

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad  4 409  13 229
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Lisa 6 Materiaalne põhivara
(eurodes)

  Kokku

Ehitised  Masinad ja

seadmed

Muu

materiaalne

põhivara

 Lõpetamata

projektid ja

ettemaksed
Transpordi-

vahendid
Muud

masinad ja

seadmed

Lõpetamata

projektid

31.12.2010  

Soetusmaksumus 20 357 6 012 1 214 7 226 5 425 31 586 31 586 64 594

Akumuleeritud kulum -2 306 -1 757 -810 -2 567 -1 389   -6 262

Jääkmaksumus 18 051 4 255 404 4 659 4 036 31 586 31 586 58 332

  

Ostud ja parendused   319 319 1 355   1 674

Muud ostud ja

parendused
  319 319 1 355   1 674

Amortisatsioonikulu -3 693 -643 -354 -997 -593   -5 283

Ümberklassifitseerimised 25 565       25 565

Ümberklassifitseerimine

kinnisvarainvesteeringutega
25 565       25 565

  

31.12.2011  

Soetusmaksumus 45 921 6 012 1 537 7 549 6 779 31 586 31 586 91 835

Akumuleeritud kulum -5 998 -2 400 -1 168 -3 568 -1 981   -11 547

Jääkmaksumus 39 923 3 612 369 3 981 4 798 31 586 31 586 80 288

  

Ostud ja parendused 997 4 166  4 166    5 163

Amortisatsioonikulu -12 405 -795 -163 -958 -3 359   -16 722

Ümberklassifitseerimised 31 586     -31 586 -31 586  
Muud muutused   -206 -206    -206

  

31.12.2012  

Soetusmaksumus 78 504 10 178 1 331 11 509 6 779 0 0 96 792

Akumuleeritud kulum -18 403 -3 195 -1 331 -4 526 -5 340 0 0 -28 269

Jääkmaksumus 60 101 6 983 0 6 983 1 439 0 0 68 523
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Lisa 7 Laenukohustused
(eurodes)

 31.12.2012 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi

12 kuu jooksul 1 - 5 aasta

jooksul

üle 5 aasta

Lühiajalised laenud  

Lühiajaline laen Eesti

Loomakaitse Seltsilt
2 534 2 534   

Lühiajalised laenud kokku 2 534 2 534   

Laenukohustused kokku 2 534 2 534   
 

 31.12.2011 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi

12 kuu jooksul 1 - 5 aasta

jooksul

üle 5 aasta

Lühiajalised laenud  

Lühiajaline laen Eesti

Loomakaitse Seltsilt
2 790 2 790   

Lühiajalised laenud kokku 2 790 2 790   

Laenukohustused kokku 2 790 2 790   

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2012 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi

12 kuu jooksul 1 - 5 aasta jooksul üle 5 aasta

Võlad tarnijatele 9 519 9 519   
Võlad töövõtjatele 17 518 17 518   
Maksuvõlad 4 409 4 409   
Muud võlad 3 080 3 080   

Muud viitvõlad 3 080 3 080   
Kokku võlad ja

ettemaksed
34 526 34 526   

 

 31.12.2011 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi

12 kuu jooksul 1 - 5 aasta jooksul üle 5 aasta

Võlad tarnijatele 10 551 10 551   
Võlad töövõtjatele 17 358 17 358   
Maksuvõlad 13 229 13 229   
Kokku võlad ja

ettemaksed
41 138 41 138   
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Lisa 9 Võlad tarnijatele
(eurodes)

 31.12.2012 31.12.2011

Tarnijatele tasutama arved 9 519 10 551

Kokku võlad tarnijatele 9 519 10 551

Lisa 10 Võlad töövõtjatele
(eurodes)

 31.12.2012 31.12.2011

Töötasude kohustus 9 902 7 496

Puhkusetasude kohustus 7 616 9 862

Töötajatele väljamaksmata töötasud 0 0

Puhkusereserv 0 0

Arveldused aruandvate isikutega 0 0

Kokku võlad töövõtjatele 17 518 17 358

Lisa 11 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)

Brutomeetod

 31.12.2010 Saadud Tulu/

amortisatsioon

31.12.2011

Sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks  

Sihtotstarbeline toetus 25 565 0 -25 565  
Valitsuse pikajaline sihtfinantseerimine 345  -345  
Suhtotstarbeline toetus 8 354  -8 354  
Kokku sihtfinantseerimine põhivara

soetamiseks
34 264  -34 264 0

Sihtotstarbeline toetus     

Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja

toetused
34 264  -34 264 0

 

 31.12.2011 Saadud Tulu/

amortisatsioon

31.12.2012

Sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks  

Sihtotstarbeline toetus 0 2 500 -42 2 458

Kokku sihtfinantseerimine põhivara

soetamiseks  2 500 -42 2 458

Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja

toetused  2 500 -42 2 458

Netomeetod
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 2012

Tagastatud

Sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks  

Lisa 12 Annetused ja toetused
(eurodes)

 2012 2011

Mittesihtotstarbelised annetused ja toetused 353 477 313 078

Kokku annetused ja toetused 353 477 313 078

sh eraldis kohaliku omavalitsuse eelarvest 188 440 68 622

Rahalised ja mitterahalised annetused   

 2012 2011

Rahaline annetus 353 477 313 078

Kokku annetused ja toetused 353 477 313 078

Lisa 13 Tulu ettevõtlusest
(eurodes)

 2012 2011

Logotoodete ja loomatarvete müük 728 543

Kokku tulu ettevõtlusest 728 543

Lisa 14 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

 2012 2011

Energia 27 602 25 795

Elektrienergia 13 232 7 795

Kütus 14 370 18 000

Mitmesugused bürookulud 13 254 7 121

Lähetuskulud 0 1 007

Koolituskulud 150 99

Loomade hooldus- ja ravikulud 99 886 67 688

Muud 47 330 32 375

Kokku mitmesugused tegevuskulud 188 222 134 085
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Lisa 15 Tööjõukulud
(eurodes)

 2012 2011

Palgakulu 106 953 124 887

Sotsiaalmaksud 31 637 41 879

Pensionikulu 1 429 0

Töötuskindlustus   
Kokku tööjõukulud 140 019 166 766

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 16 19

Lisa 16 Muud kulud
(eurodes)

 2012 2011

Trahvid, viivised ja hüvitised 0 81

Kokku muud kulud 0 81

Lisa 17 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2012 31.12.2011

Füüsilisest isikust liikmete arv 3 3

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

 31.12.2012 31.12.2011

Nõuded Nõuded Kohustused

Asutajad ja liikmed 0 0 0

Tütarettevõtjad 0 0 0

Sidusettevõtjad 0 0 0

Teised samasse konsolideerimisgruppi

kuuluvad ühingud
0 0 0

Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise

osalusega eraisikust omanikud ning nende

valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad

0 0 0

Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud

ning nende valitseva või olulise mõju all olevad

ettevõtjad

0 0 0

Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise

osalusega eraisikust omanike lähedased

pereliikmed ning nende valitseva või olulise

mõju all olevad ettevõtjad

0 0 0
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2011 Ostud Müügid

Asutajad ja

liikmed
0 0

Tütarettevõtjad 0 0

Sidusettevõtjad 0 0

Teised samasse

konsolideerimisgruppi

kuuluvad ühingud
0 0

Tegev- ja

kõrgem

juhtkond ning

olulise

osalusega

eraisikust

omanikud

ning nende

valitseva või

olulise mõju

all olevad

ettevõtjad

0 0

Olulise

osalusega

juriidilisest

isikust

omanikud

ning nende

valitseva või

olulise mõju

all olevad

ettevõtjad

0 0

Tegev- ja

kõrgema

juhtkonna

ning olulise

osalusega

eraisikust

omanike

lähedased

pereliikmed

ning nende

valitseva või

olulise mõju

all olevad

ettevõtjad

0 0
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