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Tegevusaruanne

 

Varjupaikade Mittetulundusühing (Varjupaikade MTÜ) alustas oma tegevust 2007. aasta alguses. Varjupaikade MTÜ on viie 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

juhatus jätkas samas kolmeliikmelises koosseisus: sinna kuulusid Birjo Piiroja, Merike Torm ja Triinu Priks. Kokku oli ühingus 15 täistöökohta:

neljas varjupaigas töötas igasühes kolm inimest ja ühes kaks, lisaks üldjuht.

Varjupaikade MTÜ 2011. aasta olulisemad sündmused 

 

Jaanuar 

Jaanuari keskel sõlmisime ühe maailma juhtiva lemmikloomahoolitsuse ettevõtte Nestlé Purinaga koostööleppe, 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 2012. aastaks.  

Sõlmisime koostöölepingu raadiojaamaga Elmar, kus iga päev kuulutatakse tasuta mõnd meie varjupaigas kodu ootavat looma. 

 

Veebruar 

A&G Kaubanduse AS ja Balticline Trade OÜ kauplustes – AG, Vila, Vero Moda, Jack&Jones, Esprit, toimus veebruarikuus 

heategevuskampaania Varjupaikade MTÜ varjupaikade heaks. Inimestel oli võimalus tuua kasutatud, kuid puhtad rätikud, voodipesu või 

õhukesed tekid kauplustesse ning märtsikuus toimetati kokku kogutud annetused varjupaikadele. 

 

Märts 

Virumaa varjupaiga juhataja osales 6.-9 märtsil Inglismaal Dogs Trusti poolt korraldatud rahvusvahelises loomade varjupaigatöötajate 

treeningprogrammis. 

 

Aprill 

Alates 1. aprillist andsime veelgi suurema panuse kasside kiireks tagasi koju jõudmiseks ja mikrokiibistame lisaks koertele ka kõik meie 

varjupaikadest uude  kodusse minevad kassid (ca 400 kassi aastas). Seda saame teha tänu Swedbanki annetuskeskkonnale, kus oleme 

esitletud projektiga ”Mikrokiip igale varjupaigaloomale!”  (https://www.swedbank.ee/about/support/donate/projects). 

Korraldasime kampaania suletud Virumaa turvakodu soojakute traspordiks meie teistesse varjupaikadesse. Enamus soojakuid ja koerteaedikuid 

võeti lahti ja viidi ära. 

 

Mai 

Toimus 2 heategevuslikku match-showd (Võrus ja Viljandis) varjupaigaloomade toetuseks. 

 

Juuni 

Osalesime 4.-5. juunil Pärnus Maxima laadal ja 11.-12. juunil Maamehe laadal. Organisatsiooni toetuseks oli võimalik soetada Cat & Cresado 

käsitööehteid ning Varjupaikade MTÜ logotooteid. Loosiõnne sai proovile panna loteriiga. 

 

Juuli 

Meie üldjuht Triinu hakkas pidama blogi (blog.varjupaik.ee), kus ta natuke vähemametlikumas vormis valgustab varjupaiga igapäevatööd ja 

telgitaguseid. Teiseks eesmärgiks on neile käputäiele inimestele, kes on ennast loomade abistamisele Eestis pühendanud, pakkuda erialast 

materjali, sest meie emakeeles pole seda kuskilt leida. 

Koostöös portaaliga CityLife korraldasime heategevusliku kampaania varjupaikades koduootavate kasside toetuseks. Osteti 122 vautsherit, 

kokku 331 euro eest. 

Oma välismaa sõpradele mõeldes avasime Facebookis inglisekeelse lehe, mille kaudu on võimalus annetada turvaliselt Facebookist lahkumata: 

https://www.facebook.com/VarjupaikadeMTYeng 

 

August 

Alates augustikuust tõstame igal nädalal Facebookis oma lehel esile ühe vahva looma mõnest meie varjupaigast (Nädala loom) ja palume meie 

sõpradel seda linki jagada. Loomi jagati kuni 200 korda (keskmiselt 60-70 korda looma kohta) ja lisaks loomade kiiremale uude kodusse 

jõudmisele suurendas see meie Facebooki fännide hulka väga jõudsasti. 

 

Oktoober 

Hakkas ilmuma Varjupaikade MTÜ elektrooniline kvartaalne uudiskiri Käpa all (http://varjupaik.ee/uudiskirjad), 

Valmis MTÜ AUH poolt teostatud heategevuskalender "Märka Mind 2012" koostöös Alari Kivisaarega. Kalender edastas hoolivuse ja armastuse 

sõnumit, kutsudes inimesi üles märkama ja hoolima nõrgematest enda ümber. Kalendri valmimisele aitasid kaasa Printon AS Trükikoda, Fookus

https://www.swedbank.ee/about/support/donate/projects
http://varjupaik.ee/uudiskirjad
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Meedia, Keeletoimetus.ee, Reval Print, Antalis AS, Arprint, Butterfly Lounge, Viru Keskus ja Rahva Raamat AS. Kalendri müügist koguti 3194

eurot, mida kasutame loomade elamistingimuste parandamiseks varjupaikades. 

Kolm meie töötajat osalesid 18.-20. oktoobril lemmikloomade heaolu konverentsil Lätis. ICAWC on omasuguste seas juhtivamaid konverentse,

mis ühendab sadu loomade heaoluga tegelevaid isikuid  üle maailma ning mille eesmärgiks on ühiselt panustades muuta maailma

lemmikloomadele paremaks. Kaks tihedat päeva jagati omavahel teadmisi ja kogemusi ning toetati üksteist ja arendati oskusi koostöös

rahvusvaheliste kaastöötajate ja oma ala spetsialistidega. 

AS Kuma andis juba teist aastat järjest välja  Suure Koera- ja Kassikalendri 2012. Iga kalendri ostja toetas Varjupaikade MTÜ loomi 10 sendiga,

kokku kogunes 870 eurot. 

 

November 

Avasime Varjupaikade MTÜ virtuaalse antikvariaadi. Antikvariaat on virtuaalne taaskasutuspood, kus müüakse vanu raamatuid, CD- ja DVD

plaate. Pood on heategevuslik ning on loodud eesmärgiga luua täiendavaid võimalusi kodutute loomade abistamiseks. Antikvariaadile võivad

raamatu- ja plaadiannetusi teha kõik inimesed. Annetusi võetakse vastu kõigis meie varjupaikades. E-pood asub osta-ee keskkonnas:

http://www.osta.ee/varjupaik Kõik e-poest tellijad saavad Varjupaikade MTÜ-d tutvustavad voldikud ja kleepeka. 

 

Detsember 

Lõpusirgele jõudis Varjupaikade MTÜ ja loomadele kodude leidmisega tegelenud MTÜ Pesaleidja ühinemine. Pesaleidja nime kannab nüüd

Varjupaikade MTÜ hoiukodude programm. MTÜ Pesaleidja eesmärk oli aidata kodutuid ja väärkoheldud loomi, otsides abivajajatele kuni püsiva

kodu leidmiseni ajutisi hoiukodusid. Ühineda otsustasime, kuna MTÜdel on tegelikult samad eesmärgid ja koos ollakse tugevamad. Mõlemal

organisatsioonil oli oma hoiukodudevõrgustik, mille ühendasime. 

Ilmus uudiskirja jõulunumber. 

Swedbank korraldas jõulukampaania, eesmärgiga tõsta annetuskeskkonna organisatsioonide püsiannetajate arvu. Näitamaks, et meie kõigi

väikestest tegudest saab kokku suur, annetas Swedbank koos teistega.  5.–16. detsembrini  kestis Facebookis „Ma armastan aidata“ lehel

Swedbanki veebikampaania „1 like = 1 euro“. Selle raames andis Swedbank iga „Ma armastan aidata“ lehekülje meeldimise eest ühe euro

organisatsioonidele mõeldud fondi. Annetuskeskkond kogus endale üle 20 000 sõbra ehk heategevusse üle 20 000 euro. Varjupaikade MTÜ

projekt Mikrokiip igale varjupaigaloomale ostus oma kategoorias kõige edukamaks ja meie poolt hääletas 727 inimest. 

Detsembris külastasid kõiki meie varjupaikasid paljude koolide ja lasteaedade grupid, kes kõik tõid loomadele maitsvaid ning vajalikke kingitusi. 

2011. aasta varjupaikades

Virumaa loomade varjupaik 

Alates 1.maist lõpetas tegevuse Virumaal Varjupaikade MTÜ loomade turvakodu, mis asus Rakvere lähistel Roodevälja külas. Eramaal 

tegutsenud loomade turvakodu tuli sulgeda maaomanike soovil, sest nad vajasid maad muuks otstarbeks. Sulgemise hetkel oli turvakodus ligi 

50 kassi ja 50 koera, kellele tegime uute kodude leidmiseks kampaania. Enamusele loomadele suutsime kuu aja jooksul uued kodud leida. Osad 

loomad, kes kodu ei leidnud, viisime uut kodu ootama Pärnu, Viljandi ja Rakvere varjupaika. 

Mais toimusid Teeme ära! Talgupäeva raames varjupaigas heakorrastustalgud. 

Aasta jooksul ehitasime juurde 6 uut koerteaedikut ja vanad aedikud said uued seinad, vanast kontorist tegime ümber kasside vabapidamise 

maja. 

Detsembris osalesime Rakveres Vaala keskuses jõululaadal, kus meie vabatahtlike käest sai osta jõulukaarte ja varjupaikade meeneid. 

 

Võru loomade varjupaik 

Võru varjupaik viis läbi loenguid varjupaiga ja loomakaitse teemal erinevates Lõuna-Eesti koolides.Võtsime vastu varjupaigas hulgaliselt koolide, 

lasteaedade jt gruppe ja korraldasime neile infotunni (teabetunni) varjupaigas. 

Korraldasime koostöös Kagu-Eesti Kennelklubiga 28. mail heategevusliku koerte Match Show ja koerte sõnakuulekusvõistluse. 

16. juulil toimus MTÜ AUH Heakorrapäev "Päike Kuuti" Võru loomade varjupaigas. 

Detsembris korraldasime Võru  Rimi kaupluses Jõulumüügi, millest on kujunenud välja igati positiivne koostöö. 

Aktiviseerisime vabatahtlike tegevust, milleks korraldasime infopäeva, kus rääkisime vabatahtlike missioonist varjupaigas, motivatsioonist, 

vabatahtlike koolitusest, vabatahtlike ametitest varjupaigas, seadusaktidest, mis puudutavad varjupaiga tööd, meie üldistest tööpõhimõtetest. 

Aasta lõpus saabusid meile juurde vanast Virumaa varjupaigast 2 soojakut (1 koertele ja 1 kassidele). 

 

Pärnu loomade varjupaik 

Parandasime kassimaja lage ja katuse, paigaldasime uue PVC-katte põrandale, parandasime koerte aedikuid. Tegime ettevalmistusi koeramaja 

ehitamiseks, tansportisime maja sobivasse kohta. 

12. juunil toimus Kilingi-Nõmme suveaias heategevuskontsert Pärnu kodutute loomade varjupaiga heaks.Üles astusid Pärnu muusikakooli 

õpilased, õpetajad ja nende sõbrad. 

27. juuli toimus Pärnu varjupaiga vabatahtlike koolituspäev. 

Oktoobri keskpaigas toimunud heategevuslikul koertenäitusel Big Match Show koguti toetusi Pärnu kodutute loomade varjupaigale. Ühtkokku 

kogunes 1104,55 eurot, mida kasutatati täies ulatuses veterinaararvete tasumiseks. Koerteregister.ee toetas omalt poolt varjupaika poole aasta 

koguse mikrokiipidega, et ükski loom ei lahkuks varjupaigast kiibistamata, mis aitab vähendada hulkuvate loomade probleemi tänavatel. 

Detsembri keskpaigas külastasid Sampo panga Pärnu kontori töötajaid varjupaika, et anda üle kliendiprogrmammi ISEKAS Kingikarussellis 

kogunenud toetussummad. Pärnu varjupaika toetasid Sampo panga kliendid 700 euroga, millele Sampo pank lisas omalt poolt teise samapalju. 

Suurannetust kasutasime Pärnu varjupaigas peavarju leidvate loomade veterinaarkulude katmiseks. 

http://www.osta.ee/varjupaik
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Viljandi loomade varjupaik 

12. ja 13. veebruaril Viljandi varjupaigas toimunud sõbrapäeva ürituse käigus leidis kodu üks kutsikas, üks kassipoeg ja broneeriti üks kutsikas.

Annetustena koguti 28 eurot ning ääretult meeldiv kogus konservtoitu ja pesamaterjali. 

Mais toimusid Teeme ära! Talgupäeva raames varjupaigas heakorrastustalgud. 

MTÜ AUHi heakorrapäev Viljandi loomade varjupaigas toimus 29. mail. 

29. mail toimus samuti Viljandi lauluväljakul juba teist korda heategevuslik koertenäitus. Näituse parimateks krooniti Viljandi varjupaigas uut kodu

ootav Betty ja tema tütar Belka ning Tallinnast pärit veteran Killu. Ürituse tuluna koguti 273,31 eurot, mis koos näituse käigus kogunenud muude

annetustega varjupaigale üle anti. 

Juulis käis ETV saade Lauluga maale Viljandi varjupaigas külas. 

Oktoobris annetas Dr. Sterni heategevusfond Viljandi koduta loomade varjupaigale 2057,54 € eest Dr. Sterni loomatoitu. 

Detsembri keskpaigas külastasid Sampo panga Viljandi kontori töötajaid varjupaika, et anda üle kliendiprogrmammi ISEKAS Kingikarussellis

kogunenud toetussummad. Viljandi varjupaika toetasid Sampo panga kliendid 1530 euroga, millele Sampo pank lisas omalt poolt teise

samapalju. Suurannetust kasutasime Viljandi varjupaigas peavarju leidvate loomade veterinaarkulude katmiseks. 

 

Valga loomade varjupaik 

Mais toimusid Teeme ära! Talgupäeva raames varjupaigas heakorrastustalgud. 

Tõrva Kultuurimaja eestvedamisel ja Tõrva Avatud Noortekeskuse ning Tõrva Noortevolikogu kaasabil toimus 4. juunil Tõrva linnas

lastekaitsepäev „Minu lemmik“, mis sellel aastal oli pühendatud lemmikloomadele. Toimus heategevuslik loterii ja annetuste kogumine Valga

loomade varjupaigale. Annetustena koguti 70 eurot ja 60 senti, mida varjupaik kasutas kassipoegadele toidu ostmiseks. 

3. septembril korraldas MTÜ Happy Dog Ülenurmes heategevusliku koertenäituse ja trikivõistluse Valga varjupaiga toetuseks. 

Valga varjupaigas tehti detsembrikuus vabatahtlike eestvedamisel suur remont, mille käigus seni pime ja eemaletõukav osa varjupaigast sai

puhtaks ja valgusküllaseks. 

Loomade liikumise statistika

2011. aastal oli meil au pakkuda peavarju 670 koerale ja 1801 kassile ning mõnele isendile teistest looma- ja linnuliikidest. Tagasi oma koju

jõudis 229 koera ja kõigest 47 kassi. Omanikud leiavad oma kassid üles tõeliselt harva, kuid õnneks see number suureneb siiski aasta-aastalt.

Millegipärast arvatakse, et kassil on suurem tõenäosus jääda auto alla või sattuda pigem rebase kõhtu kui varjupaika. Kiibitud kasse varjupaika

sattunute hulgas sisuliselt ei ole. Uue kodu leidsid 316 koera ja 259 kassi, tuvi, mõned jänesed, paar tuhkrut, kana ja rott.

Diagramm 1. Loomade vastuvõtt viimasel kolmel aastal

Diagramm 2. Loomade vastuvõtt 2011. aastal varjupaigati

Annetuste kogumine
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Abivajavate loomade aitamiseks ja Varjupaikade MTÜ tegevuse toetamiseks kogusime annetusi pangakontodele kui ka annetuskastidesse.

Osalesime Swedbanki annetuskeskkonas projektiga „Mikrokiip igale varjupaigaloomale!“. Väga populaarne oli loomadele veebiperemeheks

hakkamise võimalus, kus annetaja saab konkreetsele loomale enda poolt valitud summa annetada. Koostöös teiste organisatsioonide ja

firmadega korraldasime mitmeid kampaaniakorras annetuste kogumisi (Märka mind kalender, CityLife portaalis vautsherite müük,

heategevuslikud koertenäitused jpm).

Koostööpartnerid

Peamisteks lepingulisteks koostööpartneriteks on meile kohalikud omavalitsused. 2011. aastal oli meie klientideks 76 omavalitsust, kelle

territoorimilt püüdsime kinni vastavalt väljakutsetele omanikuta ringi liikuvad kassid ja koerad. Omavalitsused tasusid 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.

Jätkus koostöö Eestimaa Loomakaitse Liidu ja Eesti Loomakaitse Seltsiga.

Rahvusvaheline koostöö

Rahvusvahelisel tasandil tegime koostööd Inglise ühinguga Dogs Trust, kes võimaldas meie töötajatel külastada kahte nende poolt korraldatavat

konverentsi ning Soome organisatsioonidega Rekku Rescue ja Pelastetaan Koirat, tänu kellele leiavad paljud meie loomad hea ja uue kodu

Soomes.
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2011 31.12.2010 Lisa nr

Varad    

Käibevara    

Raha 9 889 12 137 2

Nõuded ja ettemaksed 3 863 27 773 3

Kokku käibevara 13 752 39 910  

Põhivara    

Kinnisvarainvesteeringud 0 25 565 6

Materiaalne põhivara 80 288 58 332 7

Kokku põhivara 80 288 83 897  

Kokku varad 94 040 123 807  

Kohustused ja netovara    

Kohustused    

Lühiajalised kohustused    

Laenukohustused 2 790 3 174 8

Võlad ja ettemaksed 41 138 43 656 9

Kokku lühiajalised kohustused 43 928 46 830  

Pikaajalised kohustused    

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused 0 34 264 12

Kokku pikaajalised kohustused 0 34 264  

Kokku kohustused 43 928 81 094  

Netovara    

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 42 713 12 133  

Aruandeaasta tulem 7 399 30 580  

Kokku netovara 50 112 42 713  

Kokku kohustused ja netovara 94 040 123 807  
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2011 2010 Lisa nr

Tulud    

Annetused ja toetused 313 078 319 670 13

Tulu ettevõtlusest 543 478 14

Kokku tulud 313 621 320 148  

Kulud    

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud 0 -9 671 15

Mitmesugused tegevuskulud -134 085 -132 059 16

Tööjõukulud -166 766 -145 162 17

Põhivara kulum ja väärtuse langus -5 283 -2 693  

Muud kulud -81 0  

Kokku kulud -306 215 -289 585  

Põhitegevuse tulem 7 406 30 563  

Finantstulud ja -kulud -7 19  

Aruandeaasta tulem 7 399 30 582  
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2011 2010 Lisa nr

Rahavood põhitegevusest    

Põhitegevuse tulem 7 406 30 563  

Korrigeerimised    

Põhivara kulum ja väärtuse langus 5 283 2 693  

Kokku korrigeerimised 5 283 2 693  

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus 23 909 -6 815  

Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus -2 519 2 814  

Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,

toetustest
-34 264 -56 962  

Kokku rahavood põhitegevusest -185 -27 707  

 

Rahavood investeerimistegevusest    

Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel -1 674 -2 816  

Kokku rahavood investeerimistegevusest -1 674 -2 816  

 

Rahavood finantseerimistegevusest    

Saadud laenude tagasimaksed -384 -128  

Muud laekumised finantseerimistegevusest 2 0  

Muud väljamaksed finantseerimistegevusest -7 0  

Kokku rahavood finantseerimistegevusest -389 -128  

Kokku rahavood -2 248 -30 651  

 

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 12 137 42 788 2

Raha ja raha ekvivalentide muutus -2 248 -30 651  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 9 889 12 137 2



10

Varjupaikade mittetulundusühing 2011. a. majandusaasta aruanne

Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2009 12 133 12 133

Aruandeaasta tulem 30 580 30 580

31.12.2010 42 713 42 713

Aruandeaasta tulem 7 399 7 399

31.12.2011 50 112 50 112
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Varjupaikade MTÜ 2011. 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 summad ja muud laekumata annetused 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. 

Kinnisvarainvesteeringud

Kinnisvarainvesteeringuna kajastatakse kinnisvaraobjekte, mida MTÜ ei kasuta enda põhitegevuse eesmärgil. Mitterahalise sihtfinantseeringuna

saadud kinnisvarainvesteeringut kajastatakse brutomeetodil. Brutomeetodi rakendamisel võetakse vara üheduse bilansis arvele õiglases

väärtuses ning samas summas kajastatakse bilansis kohustusena. Õiglane väärtus on summa, mille eest on võimalik vahetada vara teadlike

huvitatud ja sõltumatute osapoolte vahelises tehingus. Saadud vara amortiseeritakse kulusse ja sihtfinantseerimine tulusse saadud vara kasuliku

eluea jooksul.

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



12

Varjupaikade mittetulundusühing 2011. a. majandusaasta aruanne

Mittesihtotstarbelised toetused ja annetused

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

sihtfinantseerimise summad on mõeldud tegevuskulude sihtfinantseerimiseks. Tegevuskulude sitfinantseerimisel kajastatakse tulu

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

saadud annetusi, mille kasutamise otstarve  on jäetud mittetulundusühingu otsustada, kajastakse 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 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 aruanade 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)

 31.12.2011 31.12.2010

Sularaha kassas 8 163 2 468

Arvelduskontod 1 726 9 669

Kokku raha 9 889 12 137

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2011 31.12.2010 Lisa nr

Nõuded ostjate vastu 3 863 27 535 4

Ostjatelt laekumata arved 3 863 27 535  

Maksude ettemaksed ja tagasinõuded 0 57 5

Laekumata annetused ja toetused 0 0  
Kokku nõuded ja ettemaksed 3 863 27 592  
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Lisa 4 Nõuded ostjate vastu
(eurodes)

 31.12.2011 31.12.2010

Ostjatelt laekumata arved 3 863 27 535

Kokku nõuded ostjate vastu 3 863 27 535

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

 31.12.2011 31.12.2010

Ettemaks Maksuvõlg Ettemaks Maksuvõlg

Üksikisiku tulumaks  3 772  2 625

Sotsiaalmaks  8 007  6 107

Kohustuslik kogumispension  396  224

Töötuskindlustusmaksed  1 054  759

Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad   57  
Ettemaksukonto jääk 0    

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad  13 229 57 9 715

Lisa 6 Kinnisvarainvesteeringud
(eurodes)

Soetusmaksumuse meetod

  Kokku

Ehitised

31.12.2009  

Soetusmaksumus 25 565 25 565

Akumuleeritud kulum 0 0

Jääkmaksumus 25 565 25 565

  

  

31.12.2010  

Soetusmaksumus 25 565 25 565

Akumuleeritud kulum 0 0

Jääkmaksumus 25 565 25 565

  

Ümberklassifitseerimised -25 565 -25 565

  

31.12.2011  

Soetusmaksumus 0 0

Akumuleeritud kulum 0  
Jääkmaksumus 0 0
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Lisa 7 Materiaalne põhivara
(eurodes)

  Kokku

Ehitised  Masinad ja

seadmed

Muu

materiaalne

põhivara

 Lõpetamata

projektid ja

ettemaksed
Transpordi-

vahendid
Muud

masinad ja

seadmed

Lõpetamata

projektid

31.12.2009  

Soetusmaksumus 20 357 3 196 1 214 4 410 5 425 31 586 31 586 61 778

Akumuleeritud kulum -1 153 -1 118 -567 -1 685 -731   -3 569

Jääkmaksumus 19 204 2 078 647 2 725 4 694 31 586 31 586 58 209

  

Ostud ja parendused  2 816  2 816    2 816

Amortisatsioonikulu -1 153 -639 -243 -882 -658   -2 693

  

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



15

Varjupaikade mittetulundusühing 2011. a. majandusaasta aruanne

Lisa 8 Laenukohustused
(eurodes)

 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   
 

 31.12.2010 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi

12 kuu jooksul 1 - 5 aasta

jooksul

üle 5 aasta

Lühiajalised laenud  

Lühiajaline laen Eesti

Loomakaitse Seltsilt
3 174 3 174   

Lühiajalised laenud kokku 3 174 3 174   

Laenukohustused kokku 3 174 3 174   

Lisa 9 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2011 31.12.2010 Lisa nr

Võlad tarnijatele 10 551 16 100 10

Võlad töövõtjatele 17 358 17 841 11

Maksuvõlad 13 229 9 715 5

Muud viitvõlad 0 0  
Kokku võlad ja ettemaksed 41 138 43 656  

Lisa 10 Võlad tarnijatele
(eurodes)

 31.12.2011 31.12.2010

Tarnijatele tasutama arved 10 551 16 100

Kokku võlad tarnijatele 10 551 16 100
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Lisa 11 Võlad töövõtjatele
(eurodes)

 31.12.2011 31.12.2010

Töötasude kohustus 7 496 0

Puhkusetasude kohustus 9 862 0

Töötajatele väljamaksmata töötasud 0 7 331

Puhkusereserv 0 10 510

Arveldused aruandvate isikutega 0 0

Kokku võlad töövõtjatele 17 358 17 841

Lisa 12 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)

Brutomeetod

 31.12.2009 Saadud Tulu/amortisatsioon 31.12.2010

Sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks  

Tulevaste perioodide tulu mitterahalistest

annetustest
25 565   25 565

Suhtotstarbeline toetus 8 701  -347 8 354

Valitsuse pikajaline sihtfinantseerimine 364  -19 345

Muud sihtotstarbelised laekumised 39 947  -39 947  
Kokku sihtfinantseerimine põhivara

soetamiseks
74 577  -40 313 34 264

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks  

valitsuse sihtfinantseerimine 4 677  -4 677  

sihtotstarbeline toetus 2 279  -2 279  

Valitsuse sihtfinantseerimine 9 677  -9 677  

Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 16 633  -16 633 0

Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja

toetused
91 210  -56 946 34 264

 

 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
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Lisa 13 Annetused ja toetused
(eurodes)

 2011 2010

Mittesihtotsatarbelised annetused ja toetused 313 078 319 670

Kokku annetused ja toetused 313 078 319 670

sh eraldis kohaliku omavalitsuse eelarvest 68 622 0

Rahalised ja mitterahalised annetused   

 2011 2010

Rahaline annetus 313 078 0

Kokku annetused ja toetused 313 078 0

Lisa 14 Tulu ettevõtlusest
(eurodes)

 2011 2010

Logotoodete ja loomatarvete müük 543 478

Kokku tulu ettevõtlusest 543 478

Lisa 15 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

 2011 2010

Tööjõukulud  5 926

Väheväärtusliku põhivara kulu   
Veterinaarteenused  3 745

Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsesed kulud  9 671

Lisa 16 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

 2011 2010

Energia 25 795 22 113

Elektrienergia 7 795 6 536

Kütus 18 000 15 577

Mitmesugused bürookulud 7 121 5 046

Lähetuskulud 1 007 0

Koolituskulud 99 248

Loomade hooldus- ja ravikulud 67 688 73 581

Muud 32 375 31 071

Kokku mitmesugused tegevuskulud 134 085 132 059
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Muude kulude all on kajastatud varjupaiga jooksvad remondikulud, soetatud väheväärtusliku vara kulud, sõidukite hoolduskulud, isikliku auto

kasutamise kulud, raamatupidamisteenuse kulu ja muud majapidamiskulud

Lisa 17 Tööjõukulud
(eurodes)

 2011 2010

Palgakulu 124 887 107 363

Sotsiaalmaksud 41 879 37 799

Töötuskindlustus   
Kokku tööjõukulud 166 766 145 162

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 19 18

Lisa 18 Muud kulud
(eurodes)

 2011

Trahvid, viivised ja hüvitised 81

Kokku muud kulud 81

Lisa 19 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2011 31.12.2010

Füüsilisest isikust liikmete arv 3 3

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

 31.12.2011 31.12.2010

Nõuded Kohustused Nõuded Kohustused

Asutajad ja liikmed 0 0 0 0

Tütarettevõtjad 0 0 0 0

Sidusettevõtjad 0 0 0 0

Teised samasse konsolideerimisgruppi

kuuluvad ühingud
0 0 0 0

Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise

osalusega eraisikust omanikud
0 0 0 0

Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud 0 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 0



19

Varjupaikade mittetulundusühing 2011. a. majandusaasta aruanne

 2011 2010

Ostud Müügid Ostud Müügid

Asutajad ja liikmed 0 0 0 0

Tütarettevõtjad 0 0 0 0

Sidusettevõtjad 0 0 0 0

Teised samasse konsolideerimisgruppi

kuuluvad ühingud
0 0 0 0

Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise

osalusega eraisikust omanikud
0 0 0 0

Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud 0 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 0

Lisa 20 Sündmused pärast bilansipäeva

2012. aasta alguses toimus ühinemine mittetulundusühinguga Pesaleidja.
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