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Tegevusaruanne

Tegevusaruanne 2021 

 

Jaanuar 

Jaanuaris tõmbasime hinge peale jõulumaratoni. Talvekuud on ühed vaiksemad, sest loomi satub varjupaikadesse vähem, kuid hoolt vajavad 

ikka kõik – need, kes juba kohal ja need, kes saabuvad. Selles kuus aitasime uutesse kodudesse rohkem loomi kui varjupaikadesse sisse tuli, 

seda siis pikemalt varjupaigas viibivate asukate arvelt. Sukeldusime ka arvude maailma ja tegime eelmisest aastast kokkuvõtteid. Samas 

elasime juba pandeemia teise laine saabumise hirmus – kas meie töötajad jäävad puutumata, meeskonnad terveks ja kas varjupaigad saavad 

normaalselt edasi töötada. 

Jaanuaris aitasime koju 204 looma: 65 koera, 137 kassi ja kaks pisilooma. 

 

Veebruar 

Korraldasime juba viiendat aastat järjest kampaaniat „Sõpra tunned sabast”. Sõbrakuul on hea rääkida meie karvastest sõpradest ja tõmmata 

tähelepanu varjupaikades elavatele kassidele, sest neid on meie hoole all kordades rohkem kui koeri. Ka kassid väärivad kodusoojust ja suhet 

inimesega. 

Kutsusime varjupaigast kassi võtma või kui see ei ole võimalik, siis neid toetama. Seekord pani kampaaniale õla alla Dr. Stern, kes kinkis 

3,6-liitrise koti kassiliiva nii igale kojuminejale kui ka varjupaigale iga kodu leidnud kassi eest. Uutesse kodudesse läks kampaania käigus 74 

hiirekuningat. 

21. veebruaril tähistasime Varjupaikade MTÜ 14-ndat sünnipäeva.  

Veebruaris itasime koju 127 looma: 25 koera ja 102 kassi. 

 

Märts 

Kevad saabus igatahes koos COVID-19 lainega ja meie hakkasime ettevalmistusi tegema kassipoegade saabumise laineks, et mitte öelda 

tsunamiks. Lükkasime käima teavituskampaania „Soovid päästa 100 kassi? Steriliseeri üks!”, mille raames avaldasime artikleid inimeste 

harimiseks ja kultuurseks lemmikloomapidamiseks. Teemadeks olid soovimatute pesakondade rohkus ja tänavakasside ohjeldamatu 

paljunemine ning õpetussõnad, kuidas on võimalik kõike seda vältida. 

Ilmus aasta esimene ajakiri Käpa All, mis paisus lausa 40-leheküljeliseks. Aasta esimene number on välja kujunenud meie ühingu 

aastaraamatuks, kus kirjutame kõikidest valdkondadest varjupaikadest ja erilistest juhtumitest, töötajatest ja vabatahtlikest, heategevusest ja 

organisatsiooni arengust. 

Märtsis aitasime koju 141 looma: 43 koera, 96 kassi ja kaks pisilooma. 

 

Aprill 

Aprillis pani meie tööle taas õla alla Südameapteek ja innustas oma „Käpakampaanias” inimesi südamele head tegema ning varjupaigast koera 

võtma. Armastus, millega karvane sõber me päevad täidab ning mõnusad jalutuskäigud värskes õhus kannavad südame eest paremini hoolt kui 

mistahes vitamiinid. Saatsime kuu ajaga uude koju 23 koera, kellele Südameapteek pani kaasa ka stardipaki vajaminevaga ning 50-eurose 

kinkekaardi. Lisaks sai kampaaniakuu jooksul Südameapteekides ja e-apteegis varjupaigaloomadele annetada.  

Aprillis aitasime koju 143 looma: 40 koera, 89 kassi ja 14 pisilooma. 

 

Mai 

Juba pikemat aega olime varjupaikades keskendunud loomade heaolu teemale. See hõlmab nii toitumist ja pidamistingimusi kui ka looma 

varjupaigapäevade rikastamist talle huvipakkuvate tegevustega. Keeruline on oma häid mõtteid ellu viia, kui varjupaik asub kohalikule 

omavalitsusele kuuluval maa-alal ning KOV asja vastu ise huvi ei tunne. Samas oli meis küpsenud mõte hakata arendama loomade 

heaolukeskust, mis kuuluks ühingule. Mais astusime selleks esimese sammu ja ostsime ühingule kinnistu – maa koos hoonetega. Hooned 

vajavad küll renoveerimist ja juurdeehitamist, kuid algus sai tehtud. 

Võru loomade varjupaigas parendasime kasside pidamistingimusi karantiinipäevade ajal. Varjupaika saabus uus soojak, mille sisustasime 

kaasaegsete roostevabast terasest karantiinipuuridega. Lõpptulemus sai peaaegu nagu välismaal nähtu.  

26. mail tõime inimeste ette meie tööelu varjupaikades kogu tema hiilguses ja viletsuses. 12 tunni jooksul toimus Facebooksi maraton, kus 

postitasime pilte ja videosid meie igapäevatööst. 

Mais aitasime koju 164 looma: 44 koera, 114 kassi ja kuus pisilooma. 

 

Juuni 

1. juunil sattusid Tallinna loomade varjupaiga hoole alla erilised kuuevarbalised kassipojad, kes murdsid inimeste südameid kui loogu ja uue 

kodu pakkumisi pressis sisse uksest ja aknast. Kõik see tõstatas küsimuse, kas ainult välimuselt erilised kassipojad on uut kodu väärt või on 

seda ikka kõik varjupaigaasukad. 

Tõstsime pjedestaalile hoiukodude teema. Varjupaigalooma hoiukodu on meie jaoks asendamatu abiline, kui tegu on loomaga, kellele 

varjupaiga keskkond ei sobi või on tal mingi erivajadus, vajab ta ravi vms. Kodustes tingimustes saab loom inimese ainutähelepanu ja kodune 

keskkond on rahulikum ning pakub turvatunnet. Hoiukodude töö organiseerimiseks on meil kasutusele võetud Zelose äpp, mille kaudu info 

abivajajatest liigub kiiresti abipakkujateni. 

Ilmus ajakirja Käpa All teine number, kus kirjutasime hoiukoduks olemisest, koostöö tulususest, looma taaskasutusest ja paljust muust. 

Uuendusena jõudis ajakiri esimest korda meie püsitoetajate postkasti. 

Juunis aitasime koju 121 looma: 31 koera, 82 kassi ja kaheksa pisilooma.
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Juuli 

Tallinna loomade varjupaigal oli põhjust pidutseda – täitus viis aastat avamisest. Meie jaoks on see aeg läinud kui linnulennul, kuid see on olnud 

ka väga intensiivne aeg, sest Tallinnas on meie suurim varjupaik. Seal on kõige rohkem loomi, kõige rohkem tööd ja kõige rohkem töötajaid. 

Sünnipäeva tähistamist organiseeris Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet ja appi tulid vabatahtlikud. Pidu toimus Pikakari rannas, kus 

astusid üles Ott Lepland ja 5MIINUST. Neljajalgsetele toimus suur heategevuslik Match Show ja kahejalgsed leidsid huvipakkuvat tegevust 

kliimapiknikul, loodusretkel, varjupaigatuuril ja laste seiklusmängul. 

Pidustuste kõrval tundsime jätkuvalt muret varjupaikadesse jõudvate kassipoegade pärast. Neid väikseid väeteid leiti küll üksi, küll pesakonniti, 

küll emaga ja emata. Kurb! 

Juulis aitasime koju 205 looma: 55 koera, 141 kassi ja üheksa pisilooma. 

 

August 

Augustis tõstsime esile 27 koera, kelle päästsime kohutavatest tingimustest – neile ei olnud tagatud isegi mitte joogivett, vältimatust arstiabist 

rääkimata. Kõik see toimus küll juunikuus, kuid just augustis sai selgeks, et nende raviarved küündivad 10 000 euroni. Sellisel juhul ei tule me 

toime ühiskonna abita ja tõesti, inimesed tulevad appi ning ei jäta ei loomi ega meid hätta. 

26. augustil oli rahvusvaheline koertepäev ja selle päeva tähistamiseks tutvustasid Eesti ägedaimad pitsavalmistajad oma pitsakarpidel meie 

varjupaikades uut kodu ootavaid koeri. 

Augustis aitasime koju 196 looma: 63 koera, 126 kassi ja seitse pisilooma 

 

September 

Septembris lükkasime käima järjekordse Hooandja projekti kalendri ilmumiseks. Juba traditsiooniks saanud iga-aastase heategevuskalendri 

üllitamisega soovisime näidata oma hoolealuseid – neid, kes veel ootavad uut kodu või kes on juba õnnelikult oma uue pere juures. Üks pilt 

ütleb rohkem kui tuhat sõna – heategevuskalender aitab muuta loomade elu paremaks varjupaigas viibimise ajal ning aitab nad ette valmistada 

uude koju minekuks. Kalendris said esindatud 11 koera ja 11 kassi ning mõned üllatuskülalised, sest meie varjupaikades saavad peavarju ka 

väga erilised tegelased. 

Toimus ELS loomakaitsekonverents, millest meie töötajad innukalt osa võtsid. Seda konverentsi ootame alati, sest see on ainuke sündmus 

Eestis, mis toob loomakaitsjad hulgakesi kokku.  

Seekordne konverents oli pühendatud loomade kaitsmisele ja päästmisele ning inimestele, kes igapäevaselt loomi aitavad, et arendada meie 

kõigi teadmisi, kes me tegeleme loomade aitamise, kaitsmise või nende kodudes pidamisega. 

Septembris aitasime koju 139 looma: 48 koera, 88 kassi ja kolm pisilooma. 

 

Oktoober 

Toimus traditsiooniline musta kassi kuu. Juba kaheksandat korda tõstsid mustad kassid koos must-valgetega sabad püsti, et koju marssida ja 

seda ainult ühe euro eest. Nagu ikka teeme kampaaniaid selleks, et varjupaigaasukatele tähelepanu tõmmata. Kuu aja jooksul jõudsid uutesse 

kodudesse 60 kampaaniakassi, kuid oktoobris sai kuude lõikes koju rekordarv kasse. Kampaaniaga ühines Sokisahtel, mis annetas iga 

oktoobris müüdud sokipaari pealt ühe euro varjupaigakasside heaks. 

4.oktoobril loomakaitsepäeval andsime üle söakuse auhinna Elmo. Sel aastal pälvis auhinna ja meie tänu Põllumajandus- ja Toiduameti 

peaspetsialist Tiina Kukk, kes juba lühikese aja jooksul tegi loomade heaks ära väga palju. 

Oktoobris aitasime koju 236 looma: 52 koera, 179 kassi ja viis pisilooma. 

 

November 

Kolmandat aastat korraldasime 5+ koerte kuu kampaaniat, et tõmmata tähelepanu vanematele koertele, kes kipuvad varjupaikadesse liiga 

kauaks jääma. Kummutasime müüte, mis eakate kortega kaasas käivad ja tutvustasime garantiisid, mida saab inimene, kui ta võtab vanema 

koera meie ühingu varjupaigast. Kampaanias osales 21 koera, kellest novembrikuu jooksul sai uude koju üheksa. 

Koerte heaolu parendamiseks said neljas varjupaigas valmis koerte jooksuaedikud, kus koerad saavad turvaliselt vabalt joosta ja kus on 

võimalik nendega tegeleda. 

Sarnaselt kogu maailmale toimusid kuu viimasel päeval ka Eestis annetamistalgud. Meie andsime teada, miks on varjupaigaloomadele 

annetused nii vajalikud ja kuidas on võimalik pandeemiatingimustes lihtsalt ja turvaliselt loomi aidata. 

Trükivalgust nägi kolmas ajakirja Käpa All number, millest sai lugeda Viljandi varjupaiga tümast maast ja üle aegade suurimatest talgutest, 

MTÜ-de majanduslikust võimekusest, loomakaitsest ja paljust muust. Samuti sai pilk peale visatud Käpa All kümnele aastale. 

Novembris aitasime koju 217 looma: 43 koera, 165 kassi ja üheksa pisilooma. 

 

Detsember 

Rahvusvahelisel vabatahtlike päeval, 5.detsembril tunnustasime ühingu ägedaid vabatahtlikke ja andsime välja aasta vabatahtliku tiitli. Sel 

aastal pälvis selle Raimo Nõu, kes on Tallinna varjupaigas vabatahtlikuna panustanud 2017. aastast. 

Mitmendat aastat järjest tegime koostööd portaaliga lemmikloom.delfi, kus rubriigis Koduleidja tutvustati jõulukalendri formaadis 24 

varjupaigaelanikku. Armsad pildid ja jutud loomadest tõmbasid neile tähelepanu ja sellest seltskonnast jõudis päris oma koju jõule tähistama 

kuus lemmikut. 

Teist aastat järjest otsustas Anett Kontaveit toetada varjupaigaloomi ja pani oksjonile oma võistlusvarustust ja -kostüüme. Oksjoni tulu aitab 

halbadest tingimustest päästetud ja erihoolt vajavaid loomi, kes veedavad varjupaigas kaua aega. Nende raviarved ja muud kulud on tihti väga 

kõrged.  

Detsembris aitasime koju 226 looma: 76 koera, 140 kassi ja kümme pisilooma. 

 

Meist kokkuvõtvalt 
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Varjupaikade MTÜ ei saaks ilma meie inimesteta nii suuremahuliselt ellu viia ühingu visiooni, missiooni ja eesmärke. 

Meie inimesed on meie töötajad. Ühingus töötab 55 inimest ja selle arvu järgi kuuluksime Eesti keskmise suurusega ettevõtete hulka. Miks see 

number nii suur on? Me oleme andnud loomadele lubaduse neid aidata ja nende eest hoolt kanda. Oleme loonud varjupaikade võrgustikuga 

stabiilse süsteemi, et tagada hoolitsus väga suurele hulgale kodu kaotanud loomadele. Aasta jooksul jõuab meie hoole alla tuhandeid loomi, 

keda aitame kas koju tagasi või kellele otsime uue kodu. Loomade arv ei ole aastaringselt stabiilne – talvekuud on vaiksemad, kuid suvekuudest 

alates hakkab see arv tõusma. Näiteks 2021. aasta septembri lõpus oli meie hoole all korraga rekordiliselt 816 looma. 

Meie töötajad on väga tublid – ilma nendeta ei suudaks me aidata nii paljusid. Nad on langetanud otsuse ja leidnud loomade abistamises 

tähendusega töö, kus panustatakse päev päeva kõrval. Loomade nimel ollakse valmis töötama ka öösiti ja kodust välja tulema erakorraliste 

väljakutsete puhul. Eelmisel aastal tehti kokku ligi 75 000 töötundi, millest u 3000 tundi töötati öösiti. 

Mis saab olla parem sellest, kui suudetakse ühendada missioon, hobi ja töö? Viis töötajat on meie juures töötanud juba 10 või enam aastat. 

Tegutseme kuues maakonnas, kus oleme varjupaikade pidajad ja kohalike omavalitsuste lepingupartnerid. Lepingud on üldjuhul sõlmitud 

riigihanke võitmise tulemusena, mõned kokkulepped on juhtumipõhised. Lepingute täitmine on suur töö ja vastutus, kuid see annab ühingu 

eesmärgiliste tegevuste elluviimiseks rahaliselt teatava kindlustunde. Eelmisel aastal lisandus meie perre pesamuna – loomade heaolu keskus 

Viljandi vallas. 

Selle kõrval, et Varjupaikade MTÜ on tubli tööandja, oleme ka tubli maksumaksja – maksame riigile kõik ettenähtud tööjõumaksud. 

Töötajate kõrval ei saa ära unustada vabatahtlikke, kes tulevad appi sinna, kus meil töökäsi väheks jääb. Olgu need siis igapäevased või hoopis 

suuremahulised korrastustööd. 2021. aastal oli meil 63 järjepidevalt panustavat vabatahtlikku, lisaks käisid grupid mitmetest ettevõtetest 

tegemas talgukorras heakorratöid. Kuigi vabatahtlik töö ei kuulu tasustamisele, on see hindamatu väärtusega. 

Inimesed, kellega teeme koostööd teistes organisatsioonides või riigiametites, on samuti meie inimesed. Neid leiame Põllumajandus- ja 

Toiduametis, teistes loomakaitseorganisatsioonides ja kohalikes omavalitsustes.  

 

Varjupaika tööle tulemisel ei ole vaja ega saagi olla eriharidust, sest varjupaigandust kui sellist ei õpetata. Meile on tööle tulnud inimesi väga 

erinevatest eluvaldkondadest – kõige rohkem teenindusest ja tootmisest, ka kokandusest. Ühingus töötab inimesi ka kunsti- ja kultuurisfäärist. 

Loomaarstid ja loomaarstiabilised on need, kes töötavad õpitud erialal.  

Kui inimene asub meile tööle, siis läbib ta sissejuhatava koolituse. Ikka selleks, et oskused vastaksid nõudmistele. Igal aastal koolitame oma 

töötajaid, et nende teadmised oleks kaasaegsel tasemel.  

Et tunda paremini kasside hingeelu, läbis eelmisel aastal 21 töötajat kassikursuse. Loomaarstid osalesid koolitusel „Kasside käitumisprobleemid 

ja nende mõttemaailm” ja veterinaarmeditsiini konverentsil. Loomakaitsekonverentsil ammutas teadmisi 29 inimest. Et veel paremini mõista 

varjupaiga koeri, siis läbis projektijuht koolitused „Aggression in dogs” ja „A medical and behavioural look at the effects of neutering in the dog”. 

Osaleda tuleb ka töötajate ja töökeskkonnaga seotud koolitustel. Viis inimest osales tuleohutuse ja kolm inimest esmaabi koolitusel. 

Personalijuht koos Tallinna varjupaiga juhatajaga osalesid koolitustel „Töökultuur kui organisatsiooni edu võti” ja „Stressijuhtimine ja 

eneseregulatsioon”, tegevjuht osales koolitusel „Tagasiside andmine ja vastuvõtmine”.  

Ühingus toimub pidev areng ja et teha seda targalt, siis oli juhatusele abiks koolitus „MTÜ enesehindamine ja arenguvajaduste kaardistamine”. 

 

Igal aastal koostab Varjupaikade MTÜ vastavalt seadusele eelmise aasta kohta majandusaasta aruande. Kõigi nendega saab tutvuda kodulehel. 

Kel vähegi uudishimu, saab kätte läbi aastate kulgeva infovoo meie majandustegevuse kohta. 

Ühingu sissetulekud moodustuvad lepingulistest tasudest (Põllumajandus- ja Toiduamet, kohalikud omavalitsused), fundraisingust (eraisikute ja 

ettevõtete annetused) ja muust (loomade loovutustasud ja muude teenuste tasud, heategevus- ja reklaamimüük, toetused sihtotstarbeliste 

projektide tarbeks). 

2021. aastal oli ühingu tulu summas 1 473 486 eurot, millest lepingulised tasud moodustasid 747 703 eurot ehk 51 %, fundraising 566 761 eurot 

ehk 38% ja muud tulud 159 022 eurot ehk 11%. 

2021. aastal oli ühingu kogukulu summas 1 150 057 eurot. Annetusi kasutame tuhandete loomade eest hoolitsemiseks. Näiteks on suurimad 

kulud loomade veterinaarprotseduurid ja -vahendid summas 146 850 eurot, varjupaikade kommunaalkulud summas 67 215 eurot, loomade 

ülalpidamine summas 36 355 eurot. Suure osa loomatoidust saame otsese toiduabina. Loomade nimel sõitsime aastaga läbi 112000 km ja 

kütusele kulus 11 233 eurot. 

Igapäevase hoolduse kõrval pingutame selle nimel, et loomadel oleks varjupaigas hea olla ja eelmisel aastal investeerisime loomade heaolu 

parendamisse 166 333 eurot. Nelja varjupaika rajasime koertele suured jooksuaedikud, kassid said juurde uusi karantiiniruume koos 

kaasaegsete roostevabast terasest karantiinipuuridega ja ostsime uue keskuse rajamiseks kinnistu. 

Eelmisel aastal oli personalikulu koos tööjõumaksudega 595 654 eurot.  

 

Oleme võtnud vastutuse ja kohustused nii loomade kui ka inimeste ees. Talupojatarkus ütleb, et tark ei torma ja headel aegadel tuleb valmistuda 

kriisiks. Me kõik näeme, milline hinnaralli on käivitunud seoses energiahindade tõusuga. 2021. aasta tulemit kasutame 2022. aastal palkade 

tõstmiseks, sest ühingus teenitav keskmine palk jääb kõvasti alla Eesti keskmise palga. Me hoolitseme selle eest, et loomade kõrval saaks 

hakkama meie inimesed – ilma nendeta jääks loomad hätta ja hoolitsuseta.  

Samuti peame arvestama reserve juhuks, kui juhtub midagi katastroofilist, mis meist ei sõltu. Riigihankelepingu lõppedes ei ole sugugi kindel, 

kas võidame järgmise hanke ja kas saame varjupaigapidamist jätkata. Meil peavad olema varjupaiga tegevuse lõpetamiseks, nagu juhtus 2020. 

aastal Virumaal, rahalised reservid. Varjupaiga tegevuse lõpetamine ei tähenda ainult loomade ja varustuse ära kolimist, vaid töötajate 

koondamist ja vastavate tasude väljamaksmist. Kui üldised majandustingimused muutuvad nii halvaks, et ei ole võimalik annetusi koguda, siis 

kuluvad samuti reservid ära. Tuleb vastu pidada kuni uute lahenduste leidmiseni. Samuti võib ette tulla mõni äkiline hädavajalik suurem 

investeering.  

 

15 aastaga oleme kasvanud suureks ja püstitanud suured eesmärgid. Mõtleme suurelt ja hakkame looma jäävat väärtust – ehitame loomade 

heaolukeskuse, kuhu võtame vastu raske elusaatusega loomad ja kus hakkame ellu viima suure mõjuga ühiskonnaprogramme, mis hakkavad
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mõjutama lemmikloomade pidamise kultuuri Eestis. Loomade heaks loodud tingimuste poolest saab heaolukeskusest eeskuju paljudele

kohalikele omavalitsustele, kes pole Eesti taasiseseisvuse ajal loomade heaolusse investeerinud. See on suur ja pikaajaline projekt, kuid aeg on

küps ja alguses muudmoodi ei saa, kui tuleb investeerida betooni. Keskuse loomisesse kaasame eraisikutest annetajad ja toetajatest ettevõtted,

otsime rahastusvõimalusi erinevate fondide ning projektide kaudu nii Eesti-siseselt kui ka välisriikidest. 

 

Oleme nüüd juba kahel pandeemia-aastal harjutanud inimesi varjupaigaga ühendust võtma kas telefoni või e-kirja teel. See oli ja on oluline, et

tagada hajutatust, sest siis on meil võimalik hoida varjupaiga keskkond turvalisena nii loomadele kui ka inimestele. Inimeste haigestumine

mõjutab otseselt loomi – pole kedagi, kes nende eest hoolitseks, samuti võivad haigestuda loomad. 

Me oleme väga tänulikud inimestele, kes mõistavad, miks on reeglid kehtestatud. Eelkõige tuleb aru saada loomadest ja nende heaolust.

Rahulik keskkond, kus ei käi väga palju võõraid, sobib varjupaigaloomadele paremini. Nad tulevad paremini toime kodu kaotuse trauma ja

sellest tulenevate tunnetega. Varjupaik on nende jaoks täiesti uus situatsioon, millega tuleb harjuda – rahu ja turvalisus aitavad parandada ihulisi

ja hingelisi haavu. Varjupaiga külastused on eelkõige suunatud loomade adopteerimisprotsessile. Varjupaigaloomi on võimalik aidata – seda

saab lihtsalt ja turvaliselt teha elektrooniliste kanalite kaudu. Varjupaika on võimalik ka külastada, kui külastuse eesmärk ja aeg on eelnevalt

kokku lepitud. 
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2021 31.12.2020 Lisa nr

Varad    

Käibevarad    

Raha 361 761 183 997 2

Nõuded ja ettemaksed 81 875 58 811 3

Varud 1 999 0  

Kokku käibevarad 445 635 242 808  

Põhivarad    

Materiaalsed põhivarad 198 910 57 273 5

Kokku põhivarad 198 910 57 273  

Kokku varad 644 545 300 081  

Kohustised ja netovara    

Kohustised    

Lühiajalised kohustised    

Võlad ja ettemaksed 100 724 79 689 4,6,7,8

Kokku lühiajalised kohustised 100 724 79 689  

Kokku kohustised 100 724 79 689  

Netovara    

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 220 392 171 088  

Aruandeaasta tulem 323 429 49 304  

Kokku netovara 543 821 220 392  

Kokku kohustised ja netovara 644 545 300 081  
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2021 2020 Lisa nr

Tulud    

Annetused ja toetused 1 399 540 956 104 9

Tulu ettevõtlusest 32 083 24 280 10

Muud tulud 41 844 1 235  

Kokku tulud 1 473 467 981 619  

Kulud    

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud 0 -102  

Mitmesugused tegevuskulud -529 924 -372 864 11

Tööjõukulud -595 654 -544 111 12

Põhivarade kulum ja väärtuse langus -24 175 -15 240  

Muud kulud -304 -6  

Kokku kulud -1 150 057 -932 323  

Põhitegevuse tulem 323 410 49 296  

Intressitulud 17 0  

Muud finantstulud ja -kulud 2 8  

Aruandeaasta tulem 323 429 49 304  
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2021 2020 Lisa nr

Rahavood põhitegevusest    

Põhitegevuse tulem 323 410 49 296  

Korrigeerimised    

Põhivarade kulum ja väärtuse langus 24 175 15 240  

Kasum (kahjum) põhivarade müügist -40 082 -985  

Kokku korrigeerimised -15 907 14 255  

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus -23 064 5 599  

Varude muutus -1 999 0  

Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus 21 035 3 040  

Kokku rahavood põhitegevusest 303 475 72 190  

Rahavood investeerimistegevusest    

Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade

soetamisel
-166 332 -6 502  

Laekunud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade

müügist
40 602 985  

Antud laenude tagasimaksed 0 793  

Laekunud intressid 19 8  

Kokku rahavood investeerimistegevusest -125 711 -4 716  

Kokku rahavood 177 764 67 474  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 183 997 116 523 2

Raha ja raha ekvivalentide muutus 177 764 67 474  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 361 761 183 997 2
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2019 171 088 171 088

Aruandeaasta tulem 49 304 49 304

31.12.2020 220 392 220 392

Aruandeaasta tulem 323 429 323 429

31.12.2021 543 821 543 821
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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 Raamatupidamise Toimkonna

juhendid.

Raha

Rahaliste vahenditena kajastatakse kassades olevat sularaha ja panga arvelduskontodel 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 põhikirjalistel 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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Lisa 2 Raha
(eurodes)

 31.12.2021 31.12.2020

Sularaha kassas 1 623 4 542

Arvelduskontod 360 138 179 455

Kokku raha 361 761 183 997

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu
(eurodes)

 31.12.2021 31.12.2020

Ostjatelt laekumata arved 83 349 57 818

Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded -2 930 0

Kokku nõuded ostjate vastu 80 419 57 818

Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded   

Ebatõenäoliselt laekuvaks tunnistatud nõuded -2 930 -106

Lootusetuks tunnistatud nõuded 0 106

Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded perioodi lõpuks -2 930 0

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

 31.12.2021 31.12.2020

Maksuvõlg Maksuvõlg

Üksikisiku tulumaks 3 567 3 492

Erisoodustuse tulumaks 25 46

Sotsiaalmaks 11 507 11 483

Kohustuslik kogumispension 451 521

Töötuskindlustusmaksed 848 807

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad 16 398 16 349
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Lisa 5 Materiaalsed põhivarad
(eurodes)

  Kokku

Maa Ehitised  Muud

materiaalsed

põhivaradTranspordivahendid

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

  

Ostud ja parendused 35 000 55 432 29 750 46 150 166 332

Maa ja varem kasutusel olnud

ehitiste ost
35 000 50 000   85 000

Uute ehitiste ost, uusehitus,

parendused
 5 432   5 432

Muud ostud ja parendused   29 750 46 150 75 900

Amortisatsioonikulu -8 203 -10 209 -5 763 -24 175

Müügid (jääkmaksumuses) -520 -520

  

31.12.2021  

Soetusmaksumus 35 000 126 321 56 785 69 228 287 334

Akumuleeritud kulum -50 133 -22 729 -15 562 -88 424

Jääkmaksumus 35 000 76 188 34 056 53 666 198 910

Müüdud materiaalsed põhivarad müügihinnas

 2021 2020

Ehitised 39 840

Masinad ja seadmed 762 985

Transpordivahendid 762 985

Kokku 40 602 985
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Lisa 6 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2021 12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele 27 096 27 096

Võlad töövõtjatele 44 530 44 530

Maksuvõlad 16 398 16 398

Muud võlad 12 700 12 700

Muud viitvõlad 12 700 12 700

Kokku võlad ja ettemaksed 100 724 100 724

 

 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

Lisa 7 Võlad tarnijatele
(eurodes)

 31.12.2021 31.12.2020

Tarnijatele tasutama arved 27 096 14 413

Kokku võlad tarnijatele 27 096 14 413

Lisa 8 Võlad töövõtjatele
(eurodes)

 31.12.2021 31.12.2020

Töötasude kohustis 37 991 31 810

Puhkusetasude kohustis 6 539 6 366

Kokku võlad töövõtjatele 44 530 38 176
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Lisa 9 Annetused ja toetused
(eurodes)

 2021 2020

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 2 400 2 400

Sihtfinantseerimine põhivarade soetamiseks 10 852 5 500

Mittesihtotsatarbelised annetused ja toetused 1 386 288 948 204

Kokku annetused ja toetused 1 399 540 956 104

sh eraldis kohaliku omavalitsuse eelarvest 706 661 612 435

Rahalised ja mitterahalised annetused   

 2021 2020

Rahaline annetus 1 399 540 956 104

Kokku annetused ja toetused 1 399 540 956 104

Lisa 10 Tulu ettevõtlusest
(eurodes)

 2021 2020

Logotoodete ja loomatarvete müük 25 421 14 754

Hotelliteenus loomadele 610 711

Renditulu 1 305 3 741

Veterinaarteenused 65 45

Reklaami müük 4 682 5 029

Kokku tulu ettevõtlusest 32 083 24 280

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

 2021 2020

Üür ja rent 671 54

Energia 56 095 41 710

Elektrienergia 44 852 31 976

Kütus 11 243 9 734

Veevarustusteenused 10 680 7 795

Mitmesugused bürookulud 45 897 29 271

Lähetuskulud 1 407 2 141

Koolituskulud 2 703 2 721

Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest 2 930 106

Loomade hooldus- ja ravikulud 185 052 155 763

Muud 224 489 133 303

Kokku mitmesugused tegevuskulud 529 924 372 864
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Lisa 12 Tööjõukulud
(eurodes)

 2021 2020

Palgakulu 442 091 401 645

Sotsiaalmaksud 153 563 142 466

Kokku tööjõukulud 595 654 544 111

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 42 44

Lisa 13 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2021 31.12.2020

Füüsilisest isikust liikmete arv 3 3


