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Tegevusaruanne 2020

Jaanuar - kokkuvõtete kuu
Jaanuaris, kui Hiinas toimuvast alles väga vähe räägiti, tegelesime meie numbrite kokkuvõtmise
ja aruandlusega. Muidu ju ei tea, kuidas meil on läinud ning ei oska teha plaane edaspidiseks.
Varjupaikades oli jaanuaris üldiselt vaiksem aeg. See oli hädavajalik pärast tormilist detsembrit,
mil käis hoogne pühademelu ja koju sai palju loomi. Nii me siis jaanuaris sättisime sihti,
pidasime plaani ning nokitsesime eelarve ja statistika kallal.
Jaanuaris aitasime koju 204 looma: 70 koera, 133 kassi ja ühe pisilooma.

Veebruar - sabaga sõbra kuu
Veebruaris tähistasime oma varjupaikades üle Eesti sõbrakuud kampaaniaga "Sõpra tunned
sabast!", et väärtustada inimsuhete kõrval ka suhteid loomadega. Iga kassiga, kes leidis
veebruaris uue kodu, andsime kingitusena kaasa transpordiboksi, millega loom varjupaigast
turvaliselt koju toimetada. Nii kassile kui ka tema uuele perele on ohutum, kui kass on sõidu ajal
selleks ette nähtud boksis, mitte süles või autos lahtiselt. Ka hiljem on transpordiboks vajalik,
näiteks selleks, et viia kass vähemalt üks kord aastas loomaarsti juurde. Uutesse kodudesse
reisis turvaliselt 94 kassi.
21. veebruaril sai Varjupaikade MTÜ 13-aastaseks – tähistasime seda igas varjupaigas
tordisöömisega.
Veebruaris aitasime koju 175 looma: 62 koera ja 113 kassi.

Märts - suure ehmatuse kuu
Märtsi alguses sai selgeks, et tundmatu haigus on kohal. Kui alguses oli kõik ebamäärane, siis
kuu keskel läks maailm lukku ja hirm oli suur. Tegelikult töötasime edasi nagu tavaliselt, aga
muutus oli tuntav. Mis oli siis teisiti? Varjupaikades oli vaikne, sest ei toimunud tavakülastust ehk
varjupaigas käimist, et loomi niisama vaadata. Karantiiniaeg näitas selgelt, kui hästi mõjub neile
see, kui varjupaigas on vähem inimesi ning keskkond on vaikne ja rahulik. Loomad, kes olid
varem hirmunud ja peitsid ennast, hakkasid end avama ja näitama ning tänu sellele leidsime
neile uued kodud.
Saime kinnitust oma teadmistele, et elu varjupaigas peab lähtuma ainult loomade heaolust.
Korraldasime oma töö ümber selliselt, et kõik, mis hõlmab info jagamist, et lemmik jõuaks
vanasse kodusse tagasi või leiaks uue kodu, saaks ära teha tänapäevaste infokanalite kaudu.
Avaldasime olulist infot lemmikloomaomanikele, sest meile hakati helistama murega, kas haigus
levib lemmikloomade kaudu. Samuti andsime nõu, kuidas sättida kodus asjad nii, et ei tuleks
ette ootamatusi seoses oma loomaga jne.
Märtsis alustas tööd aasta alguses tehtud otsuse põhjal meie organisatsiooni jaoks uus inimene
– fundraiser, kellele panime suured ootused annetajate baasi laiendamise, lisarahastuse ja



-toetajate leidmise osas. Üldisest olukorrast tingituna jäime hingevärinal ootama, mis juhtuma
hakkab. Aastakokkuvõttes oli otsus õige ja tulemused väga head.
Ilmus aasta esimene meie oma ajakiri Käpa All nr 24, kus kirjutasime 13 000 uuest kodust,
sellest, mis toimus ja mis ootab ees, annetamise heast tavast, kassipojahooajast ja paljust
muust.
Märtsis aitasime koju 136 looma: 47 koera ja 89 kassi.

Aprill - raske aja naljakuu
Raskel ajal võib olla keeruline nalja teha, kuid naljast saab abi. Nii ilmus 1. aprillil meie
uudiskirja eriväljaanne, kus tutvustasime meie ühingu uut personaalse kõucthingu
koolitusmeetodit, kassikalist massaažiteenust, Kucci moebrändi, koerkirjamustrite loomise hobi,
koroonaaja isikukaitsevahendit ja pandeemia tõttu ärajäänud kinolina kassihitti.
Saime esimese koroonatagasilöögi, sest ära jäi traditsiooniline ja juba eelnevalt kokkulepitud
varjupaigaloomi toetav Südameapteegi Südamesõbra kampaania.
16. aprillil kuulutas Rakvere linnavalitsus välja riigihanke Rakveres koduloomade
varjupaigateenuse osutaja leidmiseks, mille pakkumuste esitamise tähtaeg oli 22. aprill.
Varjupaikade MTÜ esitas ainsana pakkumuse, kuid see lükati tagasi, sest arvati liiga kõrgeks.
Me ei näinud mõtet maksumuse suuruse arutamises, kuna olime pakkumust esitades silmas
pidanud kõiki teenuseid ja töid, mida riigihankes pakkujalt nõuti ja pakkunud õiglase hinna.
Riigihankel pakkumust tehes peame arvesse võtma, et meile kohanduvad kõik seadused
samamoodi nagu ettevõtetele. Tehes oma töid ja osutades teenuseid peame lähtumal
loomakaitseseadusest, loomatauditõrje seadusest, kehtivatest koera-ja kassipidamise
eeskirjadest ning teistest normatiivaktidest. Peame täitma kõiki teenuse osutamisega
kaasnevaid seaduseid ning muudest õigusaktidest tulenevaid kohustusi, sealhulgas töölepingu-,
tööohutuse- ja töötervishoiuseadust. 28. aprillil saime teate, et kahe päeva jooksul tuleb
varjupaiga ruumid vabastada. Keeruline oli, aga 1. maiks oli plats puhas. Virumaa
varjupaigaasukad – kolm koera ja kümmekond kassi – kolisime ümber Tallinna loomade
varjupaika koduotsinguid jätkama.
Aprillis aitasime koju 157 looma: 49 koera, 106 kassi ja kaks pisilooma.

Mai - kohanemiste kuu
Mai alguses tõdesime, et eriolukord on varjupaikades läinud oodatule risti vastupidi: loomi jõudis
varjupaikadesse vähem, kuid uusi kodusid olime leidnud sama palju kui tavaliselt. Püüdleme
selle poole, et ükski loom ei peaks olema varjupaigas kauem kui hädavajalik. Koroonaaeg
võimaldas leida kodusid just nendele loomadele, kes olid jäänud mingil põhjusel
varjupaikadesse kauemaks.
Ühiskond hakkas toibuma ja uue olukorraga kohanema ning leiti uusi viise, kuidas toetada
kodutuid loomi. Toimus virtuaalne house-muusika pidu Beats For Pets, kus kutsuti andma oma
panust Eesti kodutute loomade toetuseks Varjupaikade MTÜ kaudu.
Eesti esireket Anett Kontaveit pälvis Föderatsioonide karikasarjas Fed Cup Hearti auhinna, mis
antakse mängijatele, kes on oma riiki silmapaistvalt esindanud. Tiitliga kaasneva 2000 USA
dollari suuruse tšeki otsustas Anett annetada Varjupaikade MTÜle.



Kevadise suurpuhastuse pidime tegema oma jõududega, sest traditsioonilisi kevadtalguid
korraldada polnud võimalik.
Kassipojahooaeg algas mai lõpus ja väljakutsete ning varjupaikadesse jõudvate kasside arv
suurenes hüppeliselt.
Mais aitasime koju 156 looma: 51 koera, 102 kassi ja kolm pisilooma.

Juuni - ümberharjumiste kuu
Et olukord hakkas juunis normaliseeruma ja inimesed jälle ringi liikuma, siis pidime pidevalt
tegelema selgitustööga. Jagasime infot ja selgitasime, et karantiini ajal väljatöötatud
varjupaikade külastuskord, mis eeldab telefoni teel etteregistreerimist, on uus normaalsus ja
kehtib ka edaspidi, sest kord sai välja töötatud loomade heaolu arvesse võttes. Alguses tekitas
see inimestes segadust ja etteheiteidki – miks ei saa loomi niisama vaadata?, kuid näidates
olukorda loomade vaatevinklist, suhtuti sellesse arusaavalt ja mõistvalt.
Ilmus aasta teine meie oma ajakiri Käpa All nr 24, kus olid lood ja artiklid esimestest
pandeemiaohvritest, eesliini inimestest, ühiskonna hoiakutest, ühest rännumehest ja paljust
muust.
Juunis aitasime koju 118 looma: 38 koera, 79 kassi ja ühe pisilooma.

Juuli - tuurit-tuurit kuu
Kassipojahooaeg kogus tuure ja tõdesime jätkuvalt, et aastatega pole mitte midagi muutunud –
kassid, kassid, kassid – ja töötajad jooksid varjupaigaloomi talitades tallaalused tuliseks.
Meie töö kodutuks jäänud loomade abistamisel sõltub annetustest. Et annetamine mõnusalt
lihtne ja mugav oleks, tulime oma potentsiaalsetele toetajatele veelgi lähemale ning hakkasime
üritustel käima. Meie vabatahtlike annetuste kogujate lendsalk andis juulis avalöögi Summer in
the City muusikafestivalil Dagö ja Smilersi kontsertidel, millele järgnesid kohe Tallinn
International Dog Show ja Eesti-Läti tenniseturniir.
Juulis aitasime koju 176 looma: 41 koera, 134 kassi ja ühe pisilooma.

August - tunnustuse kuu
Pärnu volikogu andis silmapaistva panuse eest linna teenetemärgi 16 inimesele, kelle seas oli
meie projektijuht Anneli Matsi. Teda tunnustati Pärnu loomade varjupaiga eestvedamise ja
arendamise eest linna teenetemärgiga nr 127. See oli tunnustus kogu ühingule.
Esimest korda korraldasime varjupaigaasukate toetamiseks internetioksjoni. Tennisefännid said
oma hobiga ka head teha, sest panime oksjonile Eesti esireketite Anett Kontaveiti, Kaia Kanepi,
Vladimir Ivanovi ja Jürgen Zoppi autogrammidega Team Estonia särgi.
Augustis aitasime koju 177 looma: 45 koera, 131 kassi ja ühe pisilooma.



September - kalendrite kuu
Nunnusid kassi- ja koerapilte pole ju kunagi liiga palju ja kalender on ka üks igati vajalik asi.
Septembris hakkasime Hooandjas hoogu andma meie iga-aastasele kalendrile, mis sai kokku
pandud meie oma varjupaikade loomadest. Nende ilusad ja toredad pildid näitasid, et kõik
loomad on armsad, ka varjupaigaloomad.
Ilmus ka Kuma Suur koera- ja kassikalender, mille ostuga sai toetada kodutuid loomi. Igalt
kalendrilt annetas Kuma 10 senti Varjupaikade MTÜle kodu kaotanud loomade eest
hoolitsemiseks.
Septembris aitasime koju 192 looma: 64 koera, 127 kassi ja ühe pisilooma.

Oktoober - musta kassi kuu
Head asjad väärivad kordamist. Oktoobris tähistasime juba seitsmendat aastat musta kassi
kuud, mil kuues loomade varjupaigas üle Eesti sai võtta musta kassi tavapärase 35-eurose
loovutustasu asemel sümboolse ühe euroga. Kampaania keskendus mustadele kassidele, sest
neile on teistest keerulisem uut kodu leida ja nende varjupaigas viibimise aeg venib sageli väga
pikaks. Kampaaniaga liitus ka Kalevi šokolaadibränd Nurr, mis kingib varjupaigakassidele ühe
sendi igalt oktoobris ostetud tootelt. Lisaks tõi Nurr oktoobris Kalevi kommipoodidesse ja
e-poodi müüki spetsiaalse annetusšokolaadi, mille müügitulu läks täies ulatuses kassidele. Kuu
aja jooksul leidis endale kodu rekordiliselt 86 musta või must-valget kassi.
Rahvusvahelisel loomakaitsepäeval, 4. oktoobril andsime üle järjekordse Varjupaikade MTÜ
söakuse preemia Elmo, mille pälvis Veterinaar- ja toiduameti loomatervise ja -heaolu osakonna
loomakaitse juhtivspetsialist Ainike Nõmmisto. Elmo on tunnustus silmapaistvale ametiisikule,
kellega meil on olnud õnn viimase aasta jooksul koostööd teha.
Lemmikloomatoidu kaubamärkide Whiskasi ja Pedigree algatatud sõbralikul hääletusvõistlusel
“Kass või koer?” selgus, et eestlased on kassirahvas. Rahvusvahelise loomakaitsepäeva
tähistamiseks annetas loomatoidutootja Mars Eesti loomade varjupaikadele, sh meile, 7 tonni
lemmikloomatoitu.
Et loomi ikka paremini aidata – just erivajadusega loomi, kes tunnevad ennast hoiukodus
paremini –, võtsime vabatahtlike hoiukodude efektiivsemaks haldamiseks kasutusele
vabatahtlike kaasamise äpi Zelos.
Oktoobris aitasime koju 271 looma: 38 koera, 231 kassi ja kaks pisilooma.

November - 5+ koerte kuu
Novembris tähistasime teist aastat vanemate koerte kuud. Sel kuul julgustasime inimesi andma
uut võimalust eakamatele koertele. Üle viieaastaseid koeri peetakse sageli uue kodu
pakkumiseks liiga vanaks. Kirjutasime eakamate koerte eelistest ja tutvustasime kuutteist
varjupaigaasukat. Tõime esile tagatised, mille saab inimene varjupaigast vanema koera
võtmisel. Kampaania abil läksid uude koju viis eakat koera, kes said kaasa väärtusliku kingituse
Royal Caninilt.
Hooandja abiga valmisid meie heategevuskalendrid ja Itella Smartpost aitas need hooandjatele
toimetada.



Novembris kuulutas Tallinna linnavalitsus välja riigihanke „Tallinnas hulkuvate loomade
püüdmise ja varjupaiga pidamise teenuse tellimine“. Meie pakkumus tunnistati tingimustele
vastavaks ja edukaks. Varjupaikade MTÜ pakkumus, mis oli ainus laekunud pakkumus, oli
hindamise kriteeriumide järgi kõige soodsam, kuna esitatud pakkumuse maksumus oli
madalaima hinnaga. Selle tulemusena tegutseme järgmised viis aastat lemmikloomi aidates
Tallinna linnale kuuluvates varjupaigahoonetes.
Tundsime, et jõulud lähenevad, sest toetajad lükkasid käima mitmed varjupaigaloomade
abistamise kampaaniad. Novembris panid Eesti veterinaarmeditsiini üliõpilased meiega
koostöös käima kampaania “Jõulupuu loomadele”. Erinevatesse paikadesse üle Eesti pandi
püsti kuusekesed, mida ehtisid varjupaikades kodu ootavate loomade pildid, eesmärgiga
lemmikud koju aidata või rahaliselt nende pidamist toetada.
Ilmus aasta kolmas meie oma ajakiri Käpa All nr 25, kus jätkus järjejutt meie varjupaikadest,
ilmusid artiklid kolmest musketärist ja sellest, mida koerad tegelikult tahavad, zoonoosidest ja
paljust muust.
Novembris aitasime koju 249 looma: 59 koera, 184 kassi ja kuus pisilooma.

Detsember - tänutunde kuu
1. detsembril võtsid kümned vabaühendused üle Eesti ette erinevaid tegevusi, et koguda
annetamistalgutel annetusi ühiskondlike probleemide lahendamiseks ning kutsuda inimesi üles
endale olulist valdkonda toetama. Meie tutvustasime nii kodulehel kui ka Facebookis erinevaid
võimalusi varjupaigaloomade abistamiseks.
Portaalis lemmikloom.delfi.ee käivitus Delfi ja Varjupaikade MTÜ ühisprojekt Koduleidja, mille
raames otsisime hoolitsevat kodu 25 armsale loomale, kellest 14 saidki uutesse kodudesse.
Rahvusvahelisel vabatahtlike päeval, 5. detsembril tänasime oma suurt ja ägedat vabatahtlike
peret. Andsime Varjupaikade MTÜ aasta vabatahtliku tiitli Marten Laurile, kes on hoolitsenud
meie organisatsiooni näo eest juba 9 aastat. Nimelt kujundab Marten meie ajakirja Käpa All ja
aitab ka muude jooksvate kujundustöödega – plakatid, flaierid, sildid jne, mille maht on
aasta-aastalt kasvanud. Organisatsioonile on väga oluline, et meil on oma nägu ja oleme
äratuntavad.
Jätkusid meie heade sõprade kampaaniad varjupaigaasukate toetuseks.
Toimus Anett Kontaveidi võistluskostüümide heategevuslik oksjon, mille tulu läks
varjupaigaloomade kiibistamiseks.
Detsembris aitasime koju 223 looma: 56 koera, 166 kassi ja ühe pisilooma.

Läbi aasta
Läbi aasta toimus meie kodulehe arendamine. Nüüdseks on koduleht funktsionaalsem ja
kasutajasõbralikum. Info loomade kohta on esmapilgul paremini haaratav ja edasi saab liikuda
konkreetse looma loo juurde. Parema nähtavusega on ka annetajatele suunatud info ning
annetamine on võimalik mitme erineva pangalingi kaudu või muul viisil. Meil on
varjupaigaasukatest kogunenud hea pildipank ja nii on kodulehel kasutatud fotod enamasti meie
loomadest.



Läbi aasta tegelesid meie töötajad õppimise ja eneseharimisega, et arendada oma
professionaalsust ja olla oma töös veel paremad. Koroona-aasta tegi siin omi korrektuure ja
esitas põnevaid väljakutseid. Kui kontaktõpe ära kadus, võeti päris ruttu kasutusele
tänapäevased lahendused ja koolitamine kolis veebikanalitesse. Mõne valdkonna puhul on see
isegi hea, sest nii hoiab kokku aja, mis enne kulus sõidu peale teises linnas toimuvale
koolitusele. Kõike aga läbi juhtmete ei aja ja inimlik kontakt on vajalik sünergia tekkimiseks.
Et meie varjupaikade juhatajad on jõudnud loomade juurde väga erinevatelt elualadelt või siis
hoopis pika varjupaigastaaži jooksul astmeredelil tõusnud, siis nende arengu toetamiseks
viisime läbi sisekoolituse “Spetsialistist juhiks”, mis toimus oktoobris. Ajastus oli väga hea, sest
ei olnud kaugel aeg, kui saabus pandeemia teine laine, mil kontaktõppe korraldamine ei oleks
olnud võimalik. Väga hea ja tulemusliku kahepäevase koolituse pani spetsiaalselt meie eripärast
tulenevalt kokku ja viis läbi vabatahtlikult professionaal, kes on oma 30-aastase staaži jooksul
juhtinud Eesti tipp-firmade meeskondi. Lisaks õppisid juhatajad detsembris tagasiside andmist
ja vastuvõtmist, mis on oluline igapäevatöös, aga seda juba veebi vahendusel.
Igas varjupaigas peavad olema töötajatel oskused kriisisituatsioonides käitumiseks ja nii said
kaks töötajat esmaabiandja väljaõppe ning üks töötaja täiendas oma teadmisi tuleohutuse
valdkonnas.
Tallinna loomade varjupaiga juhataja õppis isikuandmete töötlemist avaliku teabe seaduse
alusel ja sama varjupaiga veterinaar, kes on ka meie töökeskkonnavolinik, sai vajalikke teadmisi
töökeskkonnavoliniku töötervishoiu- ja tööohutusalasel koolitusel.
Meie projektijuht, kes on ühtlasi sukeldunud koerte hingeelu paremasse tundmisse, osales Eesti
Maaülikooli seminaril “Fear and welfare in dog. Animal Assisted Interventions and Animal
Welfare”.
Ka juhatuse liikmed ei saa loorberitel puhata, vaid peavad ajaga kaasas käima, mõtlema
organisatsiooni arendamisele, tundma kehtivat seadusandlust ja palju muud. Üldjuht haris
ennast SCOPE’i koolitustel vabaühenduste üld- ja finantsjuhtimises. Et mitte olla loll juhatuse
liige, siis osaleti Juhatuse Kompetentsikeskuse koolitusel “Milline on loll MTÜ juhatuse liige ja
kuidas sellist tiitlit vältida?”. Veel hariti ennast teemadel “MTÜ arengukava koostamine” ja “MTÜ
kommunikatsioon ja dokumendihaldus”. Samuti võeti osa Viljandi-, Lääne- ja Pärnumaa MTÜde
talvekoolist.

Läbi aasta ilmub meie organisatsiooni ajakiri Käpa All – märtsis, juunis ja novembris. Viimase
numbri ilmumine oli järjekorras 25-s. Oleme selle üle päris uhked. Kui esimene uudiskiri 2011.
aasta sügisel ilmus, oli ta veel päris oma nimeta ning kuulutati välja suur nimekonkurss. Teine
number ütles “tere tulemast käpa alla“ ja originaalset nime Käpa All kannab ajakiri uhkelt edasi.
Vahepeal ainult elektroonilisena ilmunud uudiskirjast on välja kasvanud ajakiri, mille eksklusiivne
trükitud tiraaž 1000 eksemplari jagatakse välja tasuta, et meie tegemised, lood
varjupaigaloomadest ja vajalikud teadmised lemmikloomapidamisest jõuaks võimalikult paljude
inimesteni. Säilinud on ka võimalus lugeda ajakirja meie kodulehelt. Ajakirja väljaandev
meeskond on kasvanud ja abikäppasid on palju. Nii on meil vabatahtlikud kaasautorid,
fotograaf, kujundaja, keeletoimetajad ja reklaamimüügi assistent. Ajakirja Käpa All sponsor on
Purina ning mitmed firmad toetavad meie tegemisi ajakirja reklaampindade ostmisega.



Läbi aasta olime meedia huviorbiidis. Meediakajastusi Varjupaikade MTÜ tegemiste kohta oli
palju – meist kirjutati 183 korral või rohkemgi, sest kõik kajastused ei jõua meieni: jaanuaris 19,
veebruaris 16, märtsis 15, aprillis 15, mais 12, juunis 3, juulis 9, augustis 11, septembris 14,
oktoobris 29, novembris 20 ja detsembris 20 korral. Kui arvutada aasta keskmine, siis kirjutati
meist lausa üle päeva.
Seda on isegi veidi rohkem kui eelmisel aastal ja selle üle on ainult hea meel, sest ei saa salata
– mida rohkem me pildis oleme, seda rohkem on varjupaigaloomad fookuses ja seda rohkem
saavad loomad abi.

Läbi aasta teeme loomade abistamise nimel koostööd teiste loomapäästeorganisatsioonidega.
Sel aastal saatsime teistesse organisatsioonidesse uut kodu ootama 158 looma. Aasta aastalt
see arv suureneb ja näitab, et ühiselt suudame veel rohkem loomi aidata.

Läbi aasta oleme koostööpartneriks erinevatele riiklikele institutsioonidele. Põllumajandus- ja
toiduameti (PTA) loomatervise- ja heaolu osakonnalt võtame vastu ja paigutame oma
varjupaikadesse eraisikutelt väärkohtlemise tõttu võõrandatud lemmikloomad. Aitame elu
hammasrataste vahele jäänud lemmikud uuele elule – teeme kõik veterinaarsed protseduurid,
hoolitseme ja hoiame, sotsialiseerime ning otsime neile uued kodud. 2020. aastal oli selliseid
lemmikloomi kokku 55. Lisaks teeme PTAga koostööd marutaudi leviku ennetustöös – oleme
koerte ja kasside marutaudi vastase vaktsineerimise teenuse osutaja.
Tänu koostöölepingule Töötukassaga saavad arvel olevad töötud teha varjupaikades
vabatahtlikku tööd. See võimaldab inimesel olla jätkuvalt aktiivne ja säilitada tööharjumust.
Töötukassa vabatahtliku töö päevi kogunes 2020. aastal kokku 262.
Vähe teada on ka fakt, et oleme kriminaalhooldusosakondade lepingupartner ja meie erinevates
varjupaikades on võimalik teha ühiskondlikult kasulikku tööd. Nii on seadusega pahuksisse
läinud inimestel võimalik anda oma panus kohaliku kogukonna hüvanguks. 2020. aastal tehti
meie varjupaikades ühiskondlikult kasulikku tööd kokku 1717 tundi, mis on pea aasta jagu
tööpäevi.
Samuti on meil koostöökokkulepe Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi ja ennetusteenuste
osakonnaga, et vägivalla ohvriks langenud naised saaksid oma lemmiklooma varjupaika viia.
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Varjupaikade mittetulundusühing 2020. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2020 31.12.2019

Varad   

Käibevarad   

Raha 183 997 116 523

Nõuded ja ettemaksed 58 811 65 203

Kokku käibevarad 242 808 181 726

Põhivarad   

Materiaalsed põhivarad 57 273 66 012

Kokku põhivarad 57 273 66 012

Kokku varad 300 081 247 738

Kohustised ja netovara   

Kohustised   

Lühiajalised kohustised   

Võlad ja ettemaksed 79 689 76 650

Kokku lühiajalised kohustised 79 689 76 650

Kokku kohustised 79 689 76 650

Netovara   

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 171 088 144 174

Aruandeaasta tulem 49 304 26 914

Kokku netovara 220 392 171 088

Kokku kohustised ja netovara 300 081 247 738
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Varjupaikade mittetulundusühing 2020. a. majandusaasta aruanne

Tulemiaruanne
(eurodes)

 2020 2019

Tulud   

Annetused ja toetused 956 104 938 095

Tulu ettevõtlusest 24 280 15 629

Muud tulud 1 235 800

Kokku tulud 981 619 954 524

Kulud   

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -102 -13 598

Mitmesugused tegevuskulud -372 864 -345 928

Tööjõukulud -544 111 -550 949

Põhivarade kulum ja väärtuse langus -15 240 -17 140

Muud kulud -6 0

Kokku kulud -932 323 -927 615

Põhitegevuse tulem 49 296 26 909

Muud finantstulud ja -kulud 8 5

Aruandeaasta tulem 49 304 26 914
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Varjupaikade mittetulundusühing 2020. a. majandusaasta aruanne

Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2020 2019

Rahavood põhitegevusest   

Põhitegevuse tulem 49 296 26 909

Korrigeerimised   

Põhivarade kulum ja väärtuse langus 15 240 17 140

Kasum (kahjum) põhivarade müügist -985 -800

Kokku korrigeerimised 14 255 16 340

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus 5 599 -9 930

Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus 3 040 6 502

Kokku rahavood põhitegevusest 72 190 39 821

Rahavood investeerimistegevusest   

Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade

soetamisel
-6 502 -23 363

Laekunud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade

müügist
985 800

Antud laenud 0 -798

Antud laenude tagasimaksed 793 2 530

Laekunud intressid 8 5

Kokku rahavood investeerimistegevusest -4 716 -20 826

Kokku rahavood 67 474 18 995

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 116 523 97 528

Raha ja raha ekvivalentide muutus 67 474 18 995

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 183 997 116 523
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Varjupaikade mittetulundusühing 2020. a. majandusaasta aruanne

Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2018 144 174 144 174

Aruandeaasta tulem 26 914 26 914

31.12.2019 171 088 171 088

Aruandeaasta tulem 49 304 49 304

31.12.2020 220 392 220 392
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Varjupaikade mittetulundusühing 2020. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Varjupaikade MTÜ 2020. 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 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.

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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Varjupaikade mittetulundusühing 2020. a. majandusaasta aruanne

Lisa 2 Raha
(eurodes)

 31.12.2020 31.12.2019

Sularaha kassas 4 542 2 816

Arvelduskontod 179 455 113 707

Kokku raha 183 997 116 523

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu
(eurodes)

 31.12.2020 31.12.2019

Ostjatelt laekumata arved 57 818 63 263

Kokku nõuded ostjate vastu 57 818 63 263

Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded   

Ebatõenäoliselt laekuvaks tunnistatud nõuded -106 -1 449

Lootusetuks tunnistatud nõuded 106 1 449

Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded perioodi lõpuks 0 0

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

 31.12.2020 31.12.2019

Maksuvõlg Ettemaks Maksuvõlg

Üksikisiku tulumaks 3 492 2 813

Erisoodustuse tulumaks 46 14

Sotsiaalmaks 11 483 10 935

Kohustuslik kogumispension 521 582

Töötuskindlustusmaksed 807 774

Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad  45

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad 16 349 45 15 118
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Varjupaikade mittetulundusühing 2020. a. majandusaasta aruanne

Lisa 5 Materiaalsed põhivarad
(eurodes)

  Kokku

Ehitised  Muud

materiaalsed

põhivaradTranspordivahendid

31.12.2018  

Soetusmaksumus 89 953 36 935 4 215 131 103

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

Jääkmaksumus 33 827 24 519 1 443 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

  

Ostud ja parendused 6 501 6 501

Uute ehitiste ost, uusehitus,

parendused
6 501   6 501

Amortisatsioonikulu -4 074 -6 987 -4 179 -15 240

Müügid (jääkmaksumuses)

  

31.12.2020  

Soetusmaksumus 96 454 34 935 23 078 154 467

Akumuleeritud kulum -67 495 -19 900 -9 799 -97 194

Jääkmaksumus 28 959 15 035 13 279 57 273

Müüdud materiaalsed põhivarad müügihinnas

 2020 2019

Masinad ja seadmed 985 800

Transpordivahendid 985 800

Kokku 985 800
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Varjupaikade mittetulundusühing 2020. a. majandusaasta aruanne

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2020 12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele 14 413 14 413

Võlad töövõtjatele 38 176 38 176

Maksuvõlad 16 349 16 349

Muud võlad 10 639 10 639

Muud viitvõlad 10 639 10 639

Saadud ettemaksed 112 112

Muud saadud ettemaksed 112 112

Kokku võlad ja ettemaksed 79 689 79 689

 

 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

Lisa 7 Võlad tarnijatele
(eurodes)

 31.12.2020 31.12.2019

Tarnijatele tasutama arved 14 413 10 107

Kokku võlad tarnijatele 14 413 10 107

Lisa 8 Võlad töövõtjatele
(eurodes)

 31.12.2020 31.12.2019

Töötasude kohustis 31 810 33 411

Puhkusetasude kohustis 6 366 7 181

Kokku võlad töövõtjatele 38 176 40 592
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Varjupaikade mittetulundusühing 2020. a. majandusaasta aruanne

Lisa 9 Annetused ja toetused
(eurodes)

 2020 2019

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 2 400 24 640

Sihtfinantseerimine põhivarade soetamiseks 5 500 0

Mittesihtotsatarbelised annetused ja toetused 948 204 913 455

Kokku annetused ja toetused 956 104 938 095

sh eraldis kohaliku omavalitsuse eelarvest 612 435 651 086

Rahalised ja mitterahalised annetused   

 2020 2019

Rahaline annetus 956 104 938 095

Kokku annetused ja toetused 956 104 938 095

Lisa 10 Tulu ettevõtlusest
(eurodes)

 2020 2019

Logotoodete ja loomatarvete müük 14 754 9 791

Hotelliteenus loomadele 711 743

Renditulu 3 741 3 591

Veterinaarteenused 45 0

Reklaami müük 5 029 1 504

Kokku tulu ettevõtlusest 24 280 15 629

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

 2020 2019

Üür ja rent 54 1 025

Energia 41 710 56 779

Elektrienergia 31 976 43 167

Kütus 9 734 13 612

Veevarustusteenused 7 795 8 076

Mitmesugused bürookulud 29 271 29 224

Lähetuskulud 2 141 4 647

Koolituskulud 2 721 5 511

Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest 106 1 449

Loomade hooldus- ja ravikulud 155 763 149 210

Muud 133 303 90 007

Kokku mitmesugused tegevuskulud 372 864 345 928
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Lisa 12 Tööjõukulud
(eurodes)

 2020 2019

Palgakulu 401 645 406 933

Sotsiaalmaksud 142 466 144 016

Kokku tööjõukulud 544 111 550 949

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 44 43

Lisa 13 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2020 31.12.2019

Füüsilisest isikust liikmete arv 3 3


