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Tegevusaruanne 2019 

Jätkasime vanu ja algatasime uusi traditsioone 
2019. aasta jaanuaris võtsime kokku eelnenud aasta ning tegelesime eelarve- ja 
Statistikanumbritega. 
 
Veebruaris toimus kampaania “Sõpra tunned sabast!”, kus uude koju minev kass sai meilt 
kingiks transpordiboksi. Turvaliselt läksid kodudesse 69 kassisabaga sõpra. 
 
Märtsikasside hääled kutsuvad valvsusele, sest me ei soovi, et lemmikloomad kontrollimatult 
paljuneksid. Märtsis kõnetasime inimesi teemal “Soovid päästa 100 kassi ... Steriliseeri 1!”. 
Kõik kassipojad, kes tänu steriliseerimisele sündimata jäävad, on päästetud julmast elust 
Tänaval. 
 
Juba teist aastat järjest toimus aprillis südamesõbra kampaania koostöös Südameapteegi ja 
KRKA-ga. Aprill on inimeste südametervise kuu. Südameapteek kutsus inimesi üles rohkem 
liikuma ja eriti hea mõte oli seda teha koos koeraga. Kui varjupaigast koera võtta võimalik 
polnud, siis sai meie toetuseks annetada. Varjupaigast koera võtjale kinkisid Südameapteek ja 
KRKA ühe kasuliku stardipaketi paljude vajalike tervist toetavate toodetega. Iga koer sai kaasa 
ka kena koti kvaliteetset kuivtoitu Hill’s-ilt. Aprillis sai nalja ka – avaldasime oma Facebookilehel 
ebatavalisi ja pentsikuid juhtumisi, mida varjupaigatöös ikka ette tuleb. 
 
“Teeme ära!” talgud algasid Tallinna varjupaigas juba aprillis, mujal varjupaikades toimusid 
need mais. Maikuus sai eriti suurelt asi ette võetud Viljandis. Seal saime oma kasutusse 
varjupaiga territooriumil asuva tühja hoone, kus polnud elektrit, vett ega kütet. Meie suur plaan 
nägi ette hoone kasutusele võtta ja loomad soojakutest majja ümber kolida. Talgutega sai 
remonditöödele hoog sisse lükatud ja abikäsi jätkus veel mitmeteks jätkutalguteks. Mais 
alustasime oma kodulehel blogi pidamist, kus jagame lugusid erilistest varjupaigaloomadest, 
lisaks näpunäiteid lemmiklooma pidamiseks ja probleemide ennetamiseks või lahendamiseks. 
Vaata lisaks: https://varjupaik.ee/blogi  
 
Juunis korraldasime Facebookis 24-tunni maratoni, mil postitasime ööpäeva jooksul infot 
kõikide väljakutsete kohta, mis meie seitsmele varjupaigale saabusid. Tutvustasime 
varjupaigatöö telgitaguseid ja tõime loomade maailma inimestele lähemale. 
 
Juulis algas uus periood “Ma armastan aidata” keskkonnas. Olime järjekordselt valitud 
kaheksa loomaorganisatsiooni sekka, mis saavad nimetatud keskkonnas annetusi koguda ja 
teha annetusalgatusi loomade abistamiseks. 
 
Augustis tähistas Tallinna loomade varjupaik sünnipäeva, mille pealkirjaks oli “Meie sõbrad, nii 

https://varjupaik.ee/blogi


kahe- kui neljajalgsed” ning peo keskne teema oli looma ja inimese vaheline koostöö. Koostöö 
demonstreerimiseks toimus heategevuslik Match Show, mida toetas Purina. Varjupaika käis 
isiklikult õnnitlemas Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart. 
 
Pärnu loomade varjupaik toimetas septembris oma ulualla 17 koera korraga, nende seas 
imetavad emad kutsikatega. See päästeoperatsioon pälvis tunnustust – tegu nomineeriti 
konkursil Pärnu aasta tegu 2019, kus rahvahääletuse tulemusel saavutati 3. Koht. 
 
Oktoober oli tihe kuu. Musta kassi kuu kampaaniaga aitasime koju 198 kassi, kellest 85 olid 
musta või must-valge kasukaga. Sel kuul tähistasime loomakaitsepäeva: andsime välja iga- 
aastase Elmo preemia, mille sel aastal pälvis Hellika Landsmann Tallinna Keskkonna- ja 
Kommunaalametist Tallinna varjupaiga arendamise eest; varjupaikades said külastajad ja 
töötajad suu magusaks teha Kalevi loomateemaliste maiustustega. Oktoobris toimunud 
kahepäevasest loomakaitse konverentsist võtsid osa meie töötajad ja vabatahtlikud, kokku 35 
inimest. Meie projektijuht esines ettekandega varjupaigaloomade heaolust. 
 
Oktoobrile järgnes sama toimekas november. Esmakordselt kuulutasime novembri 5+ koerte 
kuuks, et tõmmata tähelepanu vanemaealistele koertele, kes varjupaikades elavad. 
Seeniorkoerad väärivad uue kodu võimalust sama palju kui kõik teised lemmikloomad. 
Julgustasime inimesi neile seda võimalust pakkuma ning tutvustasime jagatud vastutuse 
printsiipi ehk seda, et meie võtame osa koera tervisega seotud riskidest enda kanda. 
Kampaania raames leidis uue kodu üheksa seeniorit, kelle koduteed toetas kingipakiga Royal 
Canin. Samuti sai novembris hooandjate abiga valmis kalender 2020, milles on suurepärased 
fotod varjupaigaloomadest. Seekord tuli kalender poole paksem – iga kuud saab vaadata kas 
koera või kassi pildiga. Lisaks alustas meiega koostööd heategevuslik moebränd Bullterrorist, 
mis teeb varjupaigaloomade toetuseks annetuse igalt ostult. Koostöö Eesti-Prantsuse 
ettevõttega Bullterrorist on esimene kord, kui koostöö on saanud rahvusvahelise mõõtme. 
 
Detsembris toimusid esmakordselt annetamistalgud, milles usinasti osalesime. Tänu inimeste 
heatahtlikkusele kujunesid talgud meile väga edukaks – annetuste kogumises olime esirinnas. 
Veel uuendasime oma kodulehekülge, et inimesed leiaksid lihtsamini üles info selle kohta, mida 
teha juhul, kui nad on leidnud hulkuva looma. Selleks tuleb klõpsata interaktiivsel kaardil, kus 
leiab kõik vajalikud kontaktid, lähemalt: https://varjupaik.ee/vajad-abi   Aasta lõpuks sai Viljandis 
ehitamine ja remontimine nii kaugele, et toad on soojad, lambid laes põlevad, torudes voolab 
vesi majja ja majast ära ning enamus kasse on hoonesse ümber kolitud. 

Kaardistasime, arenesime ja saime tugevamaks 
2019. aastal jätkus projekt “Varjupaikade MTÜ majanduslikult elujõulisemaks” , mille tegevused 
algasid 2018. aasta sügisel ja mida toetas Kodanikuühiskonna Sihtkapital. Projekt lõppes 
sügisel. Projekti tulemusena on meil sisukas koduleht ja selge loomade andmebaas meile 
kuuluval kodulehel. Tänu sellele on lühenenud loomale uue kodu leidmise aeg. Lihtne 

https://varjupaik.ee/vajad-abi
https://varjupaik.ee/varjupaikade-mtu/projektid


annetusvõimalus kodulehel on annetajate poolt hästi vastu võetud ja püsiannetajate arv kasvas. 
Viipekaardiga annetuskastide kasutuselevõtmine on pikaajaline investeering. Tänu 
annetustelefoni esitlemisele on meie autod ühesugused ja äratuntavad ning kannavad sõnumit 
loomade aitamisest. Saavutasime suuremat tuntust ja mõjume usaldusväärsetena. 
 
Kevadel hakkasime samuti Kodanikuühiskonna Sihtkapitali toel ette valmistama organisatsiooni 
arenguhüpet. Nelja kuu jooksul toimusid arengusessioonid, mida juhtis arenguekspert Kristjan 
Otsmann. Kaardistasime seitsme varjupaiga praeguse olukorra, uurisime oma tugevaid ja nõrku 
külgi ja viisime läbi töötajate rahulolu küsitluse. Kõige selle tulemusena valmis realistlik 
tegevusplaan järgmiseks kaheks aastaks. Selge plaan aitab tegutseda tulemuslikumalt ja täita 
paremini organisatsiooni eesmärke. 

Õppisime ja saime targemaks 
Inimene õpib kogu elu – nii ka meie. Jah, meil on teadmised ja kogemused, kuid ei saa 
loorberitele puhkama jääda. Selleks, et olla oma töös parem, tuleb olla uudishimulik ja 
omandada uusi teadmisi ning oskusi. 
 
Meie veterinaarid osalesid veterinaarmeditsiini 2019. a konverentsil ja Eesti Väikeloomaarstide 
Seltsi kevadkoolitusel. Lisaks õppisid nad röntgentarkvara ja kiirgustöötajad läbisid 
kiirgusohutusalase koolituse. 
 
Töökohas on oluline, et esmane abi oleks kohapeal olemas ja nii läbis 2019. aastal esmaabi 
väljaõppe kolm inimest. 
 
Varjupaikades käib erinevatel põhjustel palju inimesi – kes tuleb külastama, kes endale uut 
sõpra otsima, kes oma lemmikule järele. Et suhtlemine oleks mõlemale osapoolele meeldiv ja 
sujuv, siis lihvis oma klienditeeninduse oskusi lausa 11 töötajat. 
 
Varjupaikade juhatajad on inimesed, kes suunavad oma meeskonda ja loovad tööõhkkonna. 
Nemad osalesid personalijuhtimise inspiratsioonipäeval. 
 
Pärnu loomade varjupaiga juhataja täiendas oma teadmisi varjupaiga pidamise ja varjupaiga 
koerte kohta Londonis. Rahvusvaheline organisatsioon Dogs Trust korraldab kaks korda aastas 
oma kulu ja kirjadega nädal aega kestvat rahvusvahelist õpet, kuhu on võimalik kandideerida ja 
meie töötajatest on juba mitmed selles õppeprogrammis osalenud. 
 
Üldjuht arendas oma turundusoskusi, sest just varjupaigaloomade hea turundamine aitab nad 
kiiremini koju.  
 
Personalijuht täiendas ennast personali-, andmekaitse, töötervishoiu ja tööohutuse valdkonna 
koolitustel.  
 



Projektijuht täiendas oma teadmisi koertest ja õppis kaks päeva rahvusvaheliselt tuntud 
koolitaja ja mitme koerte käitumist käsitlevate raamatute autori Turid Rugaasi käe all. 
 
Organisatsiooni tuleb samuti pidevalt arendada ning sel alal käisid ennast MTÜ-de talvekoolis ja 
sügisesel jätkukoolitusel täiendamas juhatuse liikmed. 

Avardasime silmaringi 
Selleks, et aru saada, kes me oleme ja mida me teeme, tasub teinekord minna hoopis piiri taha. 
Vaadata, kuidas toimetatakse seal ning korjata uusi kogemusi. Eemalt näeb suurt pilti hoopis 
paremini. Nii võibki öelda, et ei saa me läbi Lätita ja Soome tasub ka minna. 
 
Aasta esimeses pooles käisimegi varjupaikade juhatajatega Helsingis külas Soome 
loomakaitseorganisatsioonil Helsingin Eläinsuojeluyhdistys (HESY). HESY-l on 150-aastane 
kogemustepagas. Uudistada saime nende varjupaika, kus pakutakse peavarju ainult kassidele 
ja mille asukad valitakse munitsipaalvarjupaigast. Koerte varjupaik oli suletud halbade 
tingimuste tõttu. Halvad ei olnud koerte pidamistingimused, vaid töötajate töötingimused olid 
halvad. Saime teada, et nad ehitavad uut varjupaika ja selle ehitamiseks on kogutud annetusi. 
 
Kuna seisame pidevalt silmitsi loomade heaolu tagamisega varjupaikades, siis käis meie üldjuht 
koos Tallinna linnavalitsuse ametniku ja ehitusfirma esindajaga uurimas, kuidas näeb välja Riia 
kõige parem loomade varjupaik Labas Majas. Varjupaik kuulub loomakaitse organisatsioonile 
Juglas Dzivnieku aizsardzibas grupa. Kogu hoone oli ehitatud ja sisustatud selliselt, et oleks 
võimalikult vähe faktoreid, mis võiks loomadele stressi tekitada. Lisaks vahetasime kogemusi 
hulkuvaid loomi puudutava seadusandluse osas ja tõdeti, et see on kahes naaberriigis täiesti 
erinev. 

Tegime koostööd teiste organisatsioonide ja ametkondadega 
Koostöös peitub tugevus ja edu võti. Mida rohkem suudame koostööd teha, seda rohkem 
suudame aidata nii loomi kui ka inimesi. 
 
Saatsime teistesse loomapäästeorganisatsioonidesse 127 kassi uut kodu ootama. Selline 
koostöö on väga vajalik, et vähendada varjupaikade koormust kõrghooajal, kui ruumipuudus 
kimbutama kipub. 
 
Sõlmisime kolmepoolse koostöökokkuleppe koos Sotsiaalkindlustusameti ja Eesti Loomakaitse 
Seltsiga, et vägivalla ohvriks langenud naised saaksid oma lemmiklooma varjupaika viia. 
 
Juba 11 meie varjupaikade koera on osalenud projektis “Käpp ja Käsi”, mida korraldab MTÜ 
Käpp ja Käsi. Projekti eesmärk on tõsta kinnipeetavate motivatsiooni ühiskonda tagasi 
integreerumiseks, vähendada korduvkuritegevust ning aidata kinnipeetavate poolt treenitud 
varjupaigakoertel leida endale kodu. 
 



Veterinaar- ja Toiduameti kahes töögrupis – lemmikloomade teemalises ja eksootiliste 
lemmikloomade teemalises töögrupis osales meie üldjuht. 
 
Tihe koostöö käis Pärnu Linnavalitsuse ja Pärnu Omavalitsuste Liiduga uue varjupaiga 
planeerimisel ja projekteerimise ettevalmistamisel. Pärnu linna uus varjupaik, mis hakkab 
teenindama kogu maakonda, peab tagama loomade heaolu varjupaigas viibimise ajal ja 
töötajate töötingimused peavad olema kaasaegsed. 
 
Loomaarstitudengite kuusepuud, millel ehteks varjupaigaloomade pildid, seisid detsembris 
vapralt kõikides linnades, kus on meie varjupaigad. Nii mõnigi lemmik leidis tänu sellele uue 
kodu ja üllatuslikult sai üks kass vanasse koju tagasi. 

Osalesime riigihangetel 
Miks me osaleme riigihangetel? Sellepärast, et abistada võimalikult palju loomi ja aidata neid 
tänavalt ära. Hulkuv loom tänaval on turvarisk looma enda elule ning ei ole tagatud ka inimeste 
turvalisus. Avaliku teenuse pakkumine on aidanud meil professionaliseeruda. Meil on olemas 
kogemustega töötajad ja vajalik varustus. Me oleme lati kõrgele sättinud ja koostanud 
teenusestandardi. Meil on siduvad lepingud omavalitsustega, kelle territooriumidelt kohustume 
vastu võtma ilma valikuta kõik hulkuvad loomad, kellest meile teatatakse. 
 
2019. aasta talvel võitsime riigihanke, mille alusel pakume avalikku teenust Viljandimaal ning 
aasta viimasel kuul sai teatavaks, et 2020. aastast jätkame teenuse pakkumist Võrumaal. 

Kirjutasime ise ja meist kirjutati-räägiti 
Möödunud aastal ilmus Varjupaikade MTÜ täitsa oma ajakiri Käpa All kolmel korral: talvel, suvel 
ja sügisel. Talvine number oli peatoimetajale Anu Kuurale, kes seitsme aasta jooksul 17 numbrit 
toimetas, viimaseks üllitiseks. Juuninumbriga võttis temalt teatepulga üle meie oma projektijuht 
Anneli Matsi. Alates juunikuust on ajakirja trükitiraaž 1000 eksemplari (enne 500 eks), mis läheb 
tasuta jagamisele, et meie sõnum leviks. Ajakirja Käpa All elektroonilisi väljaandeid saab lugeda 
meie kodulehel: https://varjupaik.ee/varjupaikade-mtu/kapa-all  
 
Saatesari “Lemmikute lemmik” (Kanal 2) tutvustas igas saates üht meie varjupaiga asukat, et 
tõmmata tähelepanu varjupaikades elavatele lemmikloomadele ning aidata kaasa nende 
kiiremale uude koju saamisele. 
 
2019. aastal ei möödunud ühtegi kuud, mil Varjupaikade MTÜ tegemisi ei oleks kajastatud 
erinevates Eesti meediaväljaannetes. Aasta jooksul kirjutati meist kokku lausa 173 korda. See 
näitab selgelt, et inimestele lähevad lemmikloomad, nende saatused ja sellega seotud teemad 
vägagi korda. Miks muidu sel teemal nii palju kirjutada? Oleme püüdnud kõik kajastused kokku 
koguda ja üle lugeda. Järgnev statistika ei pruugi olla täpne, sest meieni ei jõua sugugi kõik 
andmed ja kirjatükke võib olla veelgi enam: jaanuaris 11, veebruaris 11, märtsis 5, aprillis 4, 
mais 8, juunis 3, juulis 5, augustis 14, septembris 9, oktoobris 49, novembris 20 ja detsembris 

https://varjupaik.ee/varjupaikade-mtu/kapa-all


34. Kõikide artiklitega saab tutvuda meie kodulehel: 
https://varjupaik.ee/varjupaikade-mtu/meist-ajakirjanduses  

https://varjupaik.ee/varjupaikade-mtu/meist-ajakirjanduses


Loomade statistika 
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2019 31.12.2018 Lisa nr

Varad    

Käibevarad    

Raha 116 523 97 528 2

Nõuded ja ettemaksed 65 203 57 005 3

Kokku käibevarad 181 726 154 533  

Põhivarad    

Materiaalsed põhivarad 66 012 59 789 5

Kokku põhivarad 66 012 59 789  

Kokku varad 247 738 214 322  

Kohustised ja netovara    

Kohustised    

Lühiajalised kohustised    

Võlad ja ettemaksed 76 650 70 148 4,6,7,8

Kokku lühiajalised kohustised 76 650 70 148  

Kokku kohustised 76 650 70 148  

Netovara    

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 144 174 92 316  

Aruandeaasta tulem 26 914 51 858  

Kokku netovara 171 088 144 174  

Kokku kohustised ja netovara 247 738 214 322  
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Varjupaikade mittetulundusühing 2019. a. majandusaasta aruanne

Tulemiaruanne
(eurodes)

 2019 2018 Lisa nr

Tulud    

Annetused ja toetused 938 095 800 119 9

Tulu ettevõtlusest 15 629 12 831 10

Muud tulud 800 0  

Kokku tulud 954 524 812 950  

Kulud    

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -13 598 -15 920  

Mitmesugused tegevuskulud -345 928 -264 744 11

Tööjõukulud -550 949 -452 745 12

Põhivarade kulum ja väärtuse langus -17 140 -18 267  

Muud kulud 0 -9 476  

Kokku kulud -927 615 -761 152  

Põhitegevuse tulem 26 909 51 798  

Muud finantstulud ja -kulud 5 60  

Aruandeaasta tulem 26 914 51 858  
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Varjupaikade mittetulundusühing 2019. a. majandusaasta aruanne

Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2019 2018

Rahavood põhitegevusest   

Põhitegevuse tulem 26 909 51 798

Korrigeerimised   

Põhivarade kulum ja väärtuse langus 17 140 18 267

Kasum (kahjum) põhivarade müügist -800 0

Muud korrigeerimised 0 9 476

Kokku korrigeerimised 16 340 27 743

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus -9 930 -19 924

Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus 6 502 13 211

Kokku rahavood põhitegevusest 39 821 72 828

Rahavood investeerimistegevusest   

Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade

soetamisel
-23 363 -20 679

Laekunud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade

müügist
800 0

Antud laenud -798 -3 305

Antud laenude tagasimaksed 2 530 3 443

Laekunud intressid 5 61

Kokku rahavood investeerimistegevusest -20 826 -20 480

Kokku rahavood 18 995 52 348

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 97 528 45 180

Raha ja raha ekvivalentide muutus 18 995 52 348

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 116 523 97 528
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Varjupaikade mittetulundusühing 2019. a. majandusaasta aruanne

Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2017 92 316 92 316

Aruandeaasta tulem 51 858 51 858

31.12.2018 144 174 144 174

Aruandeaasta tulem 26 914 26 914

31.12.2019 171 088 171 088
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Varjupaikade mittetulundusühing 2019. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Varjupaikade MTÜ 2019. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga.

Eesti finantsaruandluse standardi põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seaduses ning seda täpsustavad rahandusministri

määruse lisadena Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Raha

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

Nõuded ja ettemaksed

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

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalne põhivara on vara, mida MTÜ kasutab pikema perioodi jooksul kui üks aasta teenuste osutamisel või halduseesmärkidel. Põhivarana

ei kapitaliseerita väheväärtuslikke varasid alla 500 euro, isegi juhul kui nende kasutusiga ületab ühte aastat. Materiaalse

põhivara amortiseerimisel kasutatakse lineaarset meetodit.

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

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.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir    500

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi Kasulik eluiga

Ehitised 10

Masinad ja seadmed 5

Muu materiaalne põhivara 5

Finantskohustised

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

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

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

Annetused ja toetused

Mittesihtotstarbelised toetused ja annetused eraisikutelt ning äriühingutelt, mille kasutamise otstarve on jäetud MTÜ otsustada,

kajastatakse tuludes nende laekumise hetkel. Tegevuskulude sihtfinantseerimine kajastatakse lähtuvalt tulude ja kulude vastavuse printsiibist.

Sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks kantakse tuludesse siis, kui laekumine on praktiliselt kindel ja sihtfinantseerimisega seotud

sisulised tingimused on täidetud. Sihtfinantseerimise abil soetatud vara võetakse bilansis arvele tema soetusmaksumuses.

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.
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Lisa 2 Raha
(eurodes)

 31.12.2019 31.12.2018

Sularaha kassas 2 816 5 035

Arvelduskontod 113 707 92 493

Kokku raha 116 523 97 528

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu
(eurodes)

 31.12.2019 31.12.2018

Ostjatelt laekumata arved 63 263 51 779

Kokku nõuded ostjate vastu 63 263 51 779

Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded   

Ebatõenäoliselt laekuvaks tunnistatud nõuded -1 449 -509

Lootusetuks tunnistatud nõuded 1 449 509

Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded perioodi lõpuks 0 0

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

 31.12.2019 31.12.2018

Ettemaks Maksuvõlg Ettemaks Maksuvõlg

Üksikisiku tulumaks 2 813 2 616

Erisoodustuse tulumaks 14   

Sotsiaalmaks 10 935 9 553

Kohustuslik kogumispension 582 550

Töötuskindlustusmaksed 774 731

Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad 45 45

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad 45 15 118 45 13 450
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Lisa 5 Materiaalsed põhivarad
(eurodes)

  Kokku

Ehitised  Muud

materiaalsed

põhivarad

 

Transpordivahendid

31.12.2017  

Soetusmaksumus 113 774 22 450 5 784 0 142 008

Akumuleeritud kulum -62 876 -8 033 -4 247 0 -75 156

Jääkmaksumus 50 898 14 417 1 537 0 66 852

  

Ostud ja parendused 5 304 14 485 890 20 679

Uute ehitiste ost, uusehitus,

parendused
5 304   5 304

Muud ostud ja parendused  14 485 890 15 375

Amortisatsioonikulu -12 900 -4 383 -984 -18 267

Muud muutused -9 475 0 -9 475

  

31.12.2018  

Soetusmaksumus 89 953 36 935 4 215 0 131 103

Akumuleeritud kulum -56 126 -12 416 -2 772 0 -71 314

Jääkmaksumus 33 827 24 519 1 443 0 59 789

  

Ostud ja parendused 4 500 18 863 23 363

Amortisatsioonikulu -7 295 -6 997 -2 848 -17 140

Muud muutused 0

  

31.12.2019  

Soetusmaksumus 89 953 38 935 23 078 151 966

Akumuleeritud kulum -63 421 -16 913 -5 620 -85 954

Jääkmaksumus 26 532 22 022 17 458 66 012

Müüdud materiaalsed põhivarad müügihinnas

 2019 2018

Masinad ja seadmed 800 0

Transpordivahendid 800 0

Kokku 800 0
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Lisa 6 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2019 12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele 10 107 10 107

Võlad töövõtjatele 40 592 40 592

Maksuvõlad 15 118 15 118

Muud võlad 10 833 10 833

Muud viitvõlad 10 833 10 833

Kokku võlad ja ettemaksed 76 650 76 650

 

 31.12.2018 12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele 11 866 11 866

Võlad töövõtjatele 34 776 34 776

Maksuvõlad 13 450 13 450

Muud võlad 10 056 10 056

Muud viitvõlad 10 056 10 056

Kokku võlad ja ettemaksed 70 148 70 148

Lisa 7 Võlad tarnijatele
(eurodes)

 31.12.2019 31.12.2018

Tarnijatele tasutama arved 10 107 11 866

Kokku võlad tarnijatele 10 107 11 866

Lisa 8 Võlad töövõtjatele
(eurodes)

 31.12.2019 31.12.2018

Töötasude kohustis 33 411 30 795

Puhkusetasude kohustis 7 181 3 981

Kokku võlad töövõtjatele 40 592 34 776

Lisa 9 Annetused ja toetused
(eurodes)

 2019 2018

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 24 640 18 517

Mittesihtotstarbelised annetused ja toetused 913 455 781 602

Kokku annetused ja toetused 938 095 800 119

sh eraldis kohaliku omavalitsuse eelarvest 651 086 562 947
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Rahalised ja mitterahalised annetused   

 2019 2018

Rahaline annetus 938 095 800 119

Kokku annetused ja toetused 938 095 800 119

Lisa 10 Tulu ettevõtlusest
(eurodes)

 2019 2018

Logotoodete ja loomatarvete müük 9 791 8 212

Hotelliteenus loomadele 743 528

Renditulu 3 591 3 505

Veterinaarteenused 0 10

Reklaami müük 1 504 576

Kokku tulu ettevõtlusest 15 629 12 831

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

 2019 2018

Üür ja rent 1 025 0

Energia 56 779 49 989

Elektrienergia 43 167 32 601

Kütus 13 612 17 388

Veevarustusteenused 8 076 6 271

Mitmesugused bürookulud 29 224 16 807

Lähetuskulud 4 647 3 155

Koolituskulud 5 511 511

Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest 1 449 509

Loomade hooldus- ja ravikulud 149 210 124 062

Muud 90 007 63 440

Kokku mitmesugused tegevuskulud 345 928 264 744

Lisa 12 Tööjõukulud
(eurodes)

 2019 2018

Palgakulu 406 933 336 555

Sotsiaalmaksud 144 016 116 190

Kokku tööjõukulud 550 949 452 745

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 43 40
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Lisa 13 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2019 31.12.2018

Füüsilisest isikust liikmete arv 3 3


