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Tegevusaruanne 2018
Varjupaikade Mittetulundus̈hing (Varjupaikade MTÜ) alustas oma tegevust 2007. aasta alguses.
Varjupaikade MTÜ on seitset Eesti kodutute loomade varjupaika koondav mittetulundus̈hing. Meie
varjupaigad asuvad Läänemaal, Pärnus, Tallinnas, Valgas, Viljandis, Virumaal, Võrus. Varjupaikade MTÜ on
võtnud eesmärgiks aidata kaduma läinud loomad koju tagasi, leida ḧljatud ja omanikuta loomadele uued
kodud ning osutada abi väärkoheldud loomadele. Ühtlasi peab Varjupaikade MTÜ oluliseks ̈lesandeks
teavitada inimesi loomade steriliseerimise/ kastreerimise ning märgistamise tähtsusest ja soovimatute
lemmikloomade arvukusest. Varjupaikade MTÜ on EU Dog & Cat Alliance´i ja Vabähenduste Liidu liige.
Kuulume vabatahtlikke kaasavate ̈henduste võrgustikku, meile omistati 2018. aasta lõpus vabatahtliku sõbra
märgis. Me juhindume oma töös vabähenduste eetikakoodeksist ja annetuste kogumise heast tavast.
Pakume oma seitsmes varjupaigas teenuseid vastavalt välja töötatud teenusestandardile. Oleme
lepingupartneriks mitmek̈mnele kohalikule omavalitsusele ̈le Eesti, kelle territooriumilt leitud omanikuta
või omaniku juurest lahti pääsenud loomad meieni jõuavad.
Võtsime aasta jooksul meie varjupaikades kokku telefoni teel vastu ̈le 30 000 pöördumise, tegelesime 4000
väljakutsega, milleks sõitsime läbi ̈le 130 000 kilomeetri. Uude kodusse läinud loomad veetsid varjupaigas
137 649 päeva, millest 20 636 eest tasusid KOV-id. Keskmine uue kodu ootamise aeg looma kohta oli 93
päeva.
Meie varjupaikades on võimalik pakkuda korraga peavarju kuni paarisajale koerale ja umbes kuuesajale
kassile. Vajadusel pakume varjupaika ka teistele väikelemmikutele. Kõik loomad läbivad varjupaigas
veterinaarkontrolli, saavad parasiiditõrje ja vajalikud vaktsiinid. Enne uude kodusse minekut saavad kõik
mikrokiibi ning võimalikult paljud ka steriliseeritud või kastreeritud. Võimalusel võtame vastu loomi, keda
omanik ei saa enam pidada. Me ei anna hinnanguid inimestele ega loomast loobumise põhjustele.
Juhatuse koosseis
Varjupaikade MTÜ juhatus töötas kolmeliikmelises koosseisus: sinna kuulusid Anneli Matsi, Merike Torm ja
Triinu Priks.
Üldkoosolekud
22. juunil toimus ̈ldkoosolek, kus kinnitati 2017. aasta majandusaasta aruanne.
Töötajaskond
Ühingus oli aastas keskmiselt 40 töökohta.
Annetuste kogumine
Abivajavate loomade aitamiseks ja oma tegevuse toetamiseks kogusime annetusi nii pangakontodele kui ka
annetuskastidesse ja lisaks mitterahalisi annetusi. Annetustelefonile 900 7000 helistati 3584 korral ja sellest
kogunes 17 328 eurot. Osalesime Swedbanki ja Heateo SA poolt loodud annetuskeskkonas projektiga "Aita
leida loomadele kodu", mille kaudu kogusime 19 391 eurot.

Meediakajastused
Meediakajastustega saab tutvuda siin: http://varjupaik.ee/varjupaikade-mtu/meist-ajakirjanduses
Loomade statistika
Kokku viibis 2018. aastal varjupaikades 4 557 looma, neist 3 668 kassi, 838 koera ja 51 pisilooma. Aasta
lõpus ootas kojuminekut veel 781 looma, neist 674 kassi, 102 koera ja 5 pisilooma. Lisaks koertele-kassidele
majutasime 10 merisiga, 9 k̈̈likut, 7 rotti, 6 kilpkonna, 6 ťinťiljat, 3 tuvi, deegu, kuke, tuhkru, hamstri,
papagoi ja haki. Aasta jooksul aitasime vanasse kodusse tagasi 628 looma – 393 koera, 232 kassi ja 3
pisilooma; otsisime uue kodu 1478 loomale - 293 koerale, 1145 kassile ja 40 pisiloomale. Programmi “Uued
sõbrad” raames aitasime uutesse kodudesse 60 looma - 22 koera ja 38 kassi.

Jaanuaris leidsime Varjupaikade MTÜ tegevusaja kohta 10 000. uue kodu – koju läks kassipoeg Jetta Pärnu
varjupaigast, kes selle tähtsa numbri puhul sai kaasa Purina Gourmet kassikonservidest meisterdatud tordi
ning meie poolt steriliseerimisvauťeri.
Veebruaris on sõbrakuu ja varjupaikade vanasõna ̈tleb: Sõpra tunned sabast! Sama pealkirja kannab juba
traditsiooniks saanud kampaania, mille raames seekord kingiks saadud transpordibokside sees läksid
sõbralikult uutesse kodudesse lausa 87 kassi.
- Kuu alguses ilmus uudiskiri Käpa All nr 17, talv 2018, Eriväljaanne: 10 000 uut kodu!
Märtsis jõudis meieni Kuma toetus, mille kogumiseks annab Kuma s̈gisel välja Suure Koera- ja
Kassikalendri, et toetada kodutuid loomi. Seda juba mitmendat aastat. Igalt m̈̈dud kalendrilt läheb väike
osa loomade heaks. Neid pisikesi osasid saab aga nii palju, et kokku tuleb väga suur summa. Alatihti
saavadki suured teod alguse väikestest asjadest.
- Pärnu varjupaiga juhataja Seyle Juss osales Dogs Trust International korraldatud koolitusel Londonis.
Koolitus hõlmas varjupaiga tegevust alates varjupaiga projekteerimisest, loomade pidamisest ja
sotsialiseerimisest, vaktsineerimisest ja haiguste ennetamisest kuni uude koju saatmise programmideni.
Aprillis tähistasime koos S̈dameapteegiga s̈damekuud. S̈dameapteegi algatus „Leia endale s̈dame
sõber“ kutsus tähelepanu pöörama s̈dametervisele, näidates, et lemmikloomad aitavad tõsta inimeste
aktiivset elustiili, f̈̈silist liikumist ja emotsionaalset toonust. Meie ̈hise ettevõtmise tulemusena leidsime
31 koerale uue kodu. Lisaks sai aprillikuu vältel S̈dameapteegist oste tehes teha lisaks annetuse
Varjupaikade MTÜ-le, millele S̈dameapteek lisas omapoolse panuse. Iga aprillikuus varjupaigast uue kodu
leidnud koeraga anti uuele omanikule kaasa kingitus, mis sisaldas s̈dametervisele kasulikke toidulisandeid
ning kinkekaardi.
Mais toimusid kevadised talgupäevad meie Tallinna ja Valga varjupaikades. Tänu paljudele abikätele said
̈he päevaga korda varjupaikade territooriumid, mida muidu loomade eest hoolitsemise kõrvalt aega
näpistades oleks suure suveni koristatud.
- Olime osalised kampaanias Kiibi või kaota!, mille viisid ̈hiselt läbi Eesti Loomakaitse Selts, Tallinna
Linnavalitsus ja Varjupaikade MTÜ. Kampaania ajal oli võimalik oma lemmik kiibistada ja registreerida
tavapärasest soodsama hinnaga ja eesmärgiks see, et võimalikult rohkem lemmikloomi oleks kiirelt
identifitseeritavad.
- If Kindlustus kinkis iga maikuus sõlmitud lemmikloomakindlustuse eest mikrokiibi ̈hele varjupaiga
kiisule või kutsule. If Kindlustuses saab lemmikut kindlustada haigestumise, kadumise või ootamatu
õnnetuse vastu.
- Toimus varjupaigaloomade toetuseks korraldatud Match Show “Käpad”, kus osales 92 koera. Match Show
on mitteametlik koertenäitus, millest võivad osa võtta nii igas vanuses ja suuruses tõukoerad kui ka krantsid.
Juunis ilmus uudiskiri Käpa All nr 18, suvi 2018 ja sellest numbrist sai lugeda soodsast kiibistamisest,
loomadest töökohal, unustamatutest lugudest ja paljust muust põnevast.
Juuli algusest alates saab meie kodulehel Tallinna loomade varjupaigaga tutvust teha virtuaalselt. Valminud
tuur jäädvustas varjupaiga sise- ja välisruumid koos seal juuni viimastel päevadel elanud hoolealustega.
- Alates 1. juulist teenindab kogu Haapsalu linna meie Vilkla k̈las asuv Läänemaa loomade varjupaik.
- Toimus konkurss fotode saamiseks uue aasta heategevuskalendrisse. Terve juulikuu jooksul tegid
ajaannetajatest fotograafid meie varjupaikades fotosid sealsetest asukatest. Konkursi tulemusena valis ž̈rii
välja 13 fotot - 12 kuud ja esikaas.
Augustis sai 10 aastaseks meie Võru loomade varjupaik. K̈mnendi jooksul on varjupaigas ajutiselt endale
ulualuse ja ninaesise saanud tuhatkond koera ning enam kui 2500 kassi. K̈mme aastat tagasi alustas Võru
varjupaik samal kohal, kus see on tänagi. Sel ajal olid seal mõned koerakuudid, ̈ks soojak ja puukuur, vett
pidid töötajad tooma kohale kanistritega. Tänu Võru varjupaiga juhataja Merikese ja teiste töötajate ning
vabatahtlike pingutustele on tänaseks varjupaigas koerteaedikud, kasside vabapidamistoad koos
väliaedikuga, veterinaariruumid ja kraanist voolab nii k̈lma kui sooja vett.

- Algatasime kampaania ja osalesime Pärnu linna arengukava arutelul selleks, et Pärnu loomade varjupaiga
uuendamise vajadus oleks kajastatud uues Pärnu linna arengukavas.
- Augusti lõpus toimus Kalamajas Dokfoto Keskuses Purina ja Varjupaikade MTÜ koostöös Eesti esimene
Instagrami-koerte kokkutulek. Kohal oli ̈heksa suurima jälgijaskonnaga koera, kelle fotod m̈̈di
heategevuslikul oksjonil.
Septembris soetasime Läänemaa loomade varjupaigale täiesti uue soojaku, kus kassipojad saavad ennast
mõnusalt tunda.
-1. septembril alustasime projektiga “Varjupaikade MTÜ majanduslikult elujõulisemaks”. Projekti eesmärk:
Varjupaikade MTÜ majanduslik elujõulisus on tõusnud ja stabiliseerunud tänu loomade koju saamise
protsessi kiirendamisele ning tõhustatud annetuste kogumisele. Projekti (projekt nr ME18-03-YR) toetab
Siseministeerium ja Sihtasutus Kodanikühiskonna Sihtkapital.
Oktoobri musta kassi kuu raames otsisime 52 mustale iludusele uued kodud.
- Saime ametliku vabatahtliku sõbra märgi, mille andis siseminister Andres Anvelt ̈le meie ̈ldjuhile Triinu
Priksile. Vabatahtliku sõbra märk on kvaliteedimärgis, mis tunnustab vabatahtlike kaasamise head taset ja
professionaalsust Eesti vabähendustes ja avaliku sektori organisatsioonides. Märgi saavad organisatsioonid,
mis on osalenud vabatahtliku sõbra arendusprogrammis, on vabatahtlike kaasamise põhjalikult läbi mõelnud
ning vabatahtliku tegevuse hea tavaga kooskõlas korraldanud.
-Loomakaitsepäeva puhul andsime juba kuuendat korda ̈le Elmo nime kandva preemia. Seekord pälvis
preemia Põhja-Tallinna linnaosa vanem Raimond Kaljulaid. Tegemist on söakuse tunnustusega
silmapaistvale ametiisikule, kellega Varjupaikade MTÜ-l on olnud õnn viimase aasta jooksul koostööd teha.
Preemia andsid ̈le meie ̈ldjuht Triinu Priks ning Tallinna loomade varjupaiga töötajad koos kodu ootavate
koertega, kelle ̈llatusvisiit linnaosavalitsusse põhjustas palju elevust. Koos tänusõnadega anti ̈le kunstnik
Kristi Markovi sõbralik ̌arž preemia saajast.
- Pärnu loomade varjupaiga uuendamine on lisatud Pärnu linna arengukavasse ja see on volikogu poolt
kinnitatud.
- L̈kkasime Hooandjas käima projekti meie heategevuskalendri väljaandmise toetuseks. Kalendrile hoogu
andmine aitab katta kujundus- ja tr̈kikulusid.
- Ilmus uudiskiri Käpa All nr 19, s̈gis 2018 ja sellest numbrist sai lugeda käppadest ja kätest, koerapuuri
plussidest ja miinustest, hoiukodudest ja inimestest ning paljust muust põnevast.
Novembris korraldasime Facebookis Varjupaikade MTÜ lehel postituste maratoni, kus ̈he päeva
hommikust kuni järgmise hommikuni postitasime kõik oma seitsme loomade varjupaiga telefoninumbritele
24 tunni jooksul tulnud pöördumised. Varjupaikade telefonidele tuleb iga päev keskmiselt 83 kõnet, lisaks
edastavad inimesed teateid e-postiga ja Facebooki lehtede sõnumite kaudu.
- Hooandjas käimal̈katud projekt Heategevuskalender 2019 väljaandmise toetamiseks osutus ̈liedukaks.
Hooandjaid sai kokku 187 ja oodatav tulemus täitus 142 %-liselt. Tr̈kisoojad kalendrid ja kingitused jõudsid
samuti toetajateni.
- Hakkasime kolima - seekord ainult virtuaalselt. Tähelepanelikud loomasõbrad märkasid, et portaalis
Loom24, mis majutas meie varjupaikades olevate loomade kuulutusi, hakkasid read hõrenema. Kolisime
koduootajad ̈le oma domeenile, kus tänu IT-arendusele on olemas väga hästi sorteeritav ja filtreeritav
loomade andmebaas.
Detsembri alguses said 8 ilusat Eesti linna jälle endale ehteks loomade soovipuud. Kuused olid kaunistatud
varjupaigaloomade fotodega ja andmetega senise elukäigu kohta ning need edastasid ̈ht suurt soovi - saada
päris oma koju. Tegemist oli Eesti Veterinaarmeditsiini Üliõpilaste Seltsi heategevusprojektiga, millega
juhitakse tähelepanu varjupaikades ja hoiukodudes elavatele kassidele ja koertele, kellele oleme otsimas uusi
kodusid.

Meie traditsioonid
-Kass või koer, kelle saadame varjupaigast uude koju on kiibistatud ja andmed on registrisse kantud.
Lemmikloom on veterinaari poolt ̈le vaadatud, tervislik seisund kaardistatud ja info edastatud uuele
omanikule. Lisaks on koer või kass steriliseeritud/kastreeritud vastavalt vanusele ja soole, vaktsineeritud
marutaudi- ja kompleksvaktsiiniga, tehtud on sise- ja välisparasiiditõrje.
-Programmi “Uued sõbrad” raames tegime jätkuvalt koostööd Purinaga ja aitasime paljudel eakatel leida
endale hea ja õige lemmikloom. Kui on vanust ̈le 60 aasta ja soov leida endale varjupaigast elurõõmus
täiskasvanud neljajalgne sõber, saab seda teha lihtsalt ja turvaliselt. Programmis osalejatele kehtivad
tunduvalt väiksemad loovutustasud ja soovi korral saab kaasa kolme kuu toiduvaru Purina poolt.
-Igal nädalal on Facebookis Varjupaikade MTÜ lehel esiletõstetud ̈ks loom nädala staarina, kes saab
rohkem tähelepanu, et saaksime ta uude kodusse aidata.
-Raadios Elmar on nädala kaupa igast varjupaigast esitletud ̈ks loom, kellele me kodu otsime.
-Iga aasta veebruaris teeme kampaania Sõpra tunned sabast! Kampaania raames soovime tähelepanu
tõmmata kassidele, kes on jätkuvalt massilised varjupaikade asukad ja kellele me otsime uusi kodusid. Sel
puhul anname kingituseks kaasa turvalise transpordiboksi.
-Iga aasta oktoobris on musta kassi kuu, mil soovime uutesse kodudesse aidata just mustad kassid. Nad ei saa
väga ruttu koju, sest inimesed eelistav teist värvi kasukaga kasse ja mustad kassid kipuvad jääma pikemaks
ajaks varjupaikade asukateks. Musta kassi saab oktoobris koju viia ilma tavapärase loovutustasuta.
-Igal aastal 4. oktoobril rahvusvahelise loomakaitsepäeva puhul anname välja Elmo nime kandva preemia.
Tegu on söakuse preemiaga silmapaistvale ametiisikule, kellega MTÜ-l on olnud õnn viimase aasta jooksul
koostööd teha. Preemia nimetus Elmo on tulnud Eestis esmakordselt koerte enampakkumisega lõppenud
s̈ndmusest, mille käigus Valga loomade varjupaiga töötajad p̈̈dsid vana vangla territooriumilt kinni
hooletusse jäetud koerakarja. Elmo oli ̈ks neist kahek̈mne neljast, kes paistis silma oma erakordse vapruse,
kuid sõbraliku ja elurõõmsa suhtumisega kõigisse ja kõigesse.
-Aastas kolm korda ilmub meie uudiskiri Käpa All, seda nii elektroonilisena kui ka tr̈kituna (tiraaž 500
eksemplari), mis jagatakse laiali tasuta. Uudiskiri pakub lugemist: inimesele, kes soovib rohkem teada saada
meie varjupaikadest ja nende asukatest; inimesele, kes ehk planeerib endale lemmiklooma võtta; inimesele,
kellel juba on lemmikloom ja ta soovib nendest imelistest loomadest rohkem teada saada. Uudiskirjas
kirjutame sellest, mis varjupaikades toimub, esitleme meie erilisi loomi, avaldame loomi puudutavaid
harivaid artikleid, kirjutame põletavatest probleemidest ja paljust muust huvitavast, mis ikka on seotud
loomade ja inimestega.
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2018

31.12.2017

Lisa nr

Raha

97 528

45 180

2

Nõuded ja ettemaksed

57 005

37 220

3

154 533

82 400

Materiaalsed põhivarad

59 789

66 852

Kokku põhivarad

59 789

66 852

214 322

149 252

Võlad ja ettemaksed

70 148

56 936

Kokku lühiajalised kohustised

70 148

56 936

70 148

56 936

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem

92 316

91 787

Aruandeaasta tulem

51 858

529

144 174

92 316

214 322

149 252

Varad
Käibevarad

Kokku käibevarad
Põhivarad

Kokku varad

5

Kohustised ja netovara
Kohustised
Lühiajalised kohustised

Kokku kohustised

4,6,7,8

Netovara

Kokku netovara
Kokku kohustised ja netovara
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Tulemiaruanne
(eurodes)

2018

2017

Lisa nr

800 119

633 564

9

12 831

12 900

10

0

1 993

812 950

648 457

-15 920

0

Mitmesugused tegevuskulud

-264 744

-219 914

11

Tööjõukulud

-452 745

-412 699

12

-18 267

-15 417

Tulud
Annetused ja toetused
Tulu ettevõtlusest
Muud tulud
Kokku tulud
Kulud
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

Põhivarade kulum ja väärtuse langus
Muud kulud
Kokku kulud
Põhitegevuse tulem
Muud finantstulud ja -kulud
Aruandeaasta tulem

-9 476

-84

-761 152

-648 114

51 798

343

60

186

51 858

529
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2018

2017

51 798

343

Põhivarade kulum ja väärtuse langus

18 267

15 417

Kasum (kahjum) põhivarade müügist

0

-1 993

9 476

0

27 743

13 424

-19 924

3 915

Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus

13 211

3 366

Kokku rahavood põhitegevusest

72 828

21 048

-20 679

-19 650

0

3 445

-3 305

-480

3 443

2 550

61

186

-20 480

-13 949

Kokku rahavood

52 348

7 099

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses

45 180

38 081

Raha ja raha ekvivalentide muutus

52 348

7 099

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

97 528

45 180

Rahavood põhitegevusest
Põhitegevuse tulem
Korrigeerimised

Muud korrigeerimised
Kokku korrigeerimised
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus

Rahavood investeerimistegevusest
Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade
soetamisel
Laekunud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade
müügist
Antud laenud
Antud laenude tagasimaksed
Laekunud intressid
Kokku rahavood investeerimistegevusest
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Kokku netovara
Akumuleeritud tulem
31.12.2016

91 787

91 787

529

529

31.12.2017

92 316

92 316

Aruandeaasta tulem

51 858

51 858

144 174

144 174

Aruandeaasta tulem

31.12.2018
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
Varjupaikade MTÜ 2018. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga.
Eesti finantsaruandluse standardi põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seaduses ning seda täpsustavad rahandusministri
määruse lisadena Raamatupidamise Toimkonna juhendid.
Raha
Rahaliste vahenditena kajastatakse kassas olevat sularaha ja panga arvelduskontol olevat raha.
Nõuded ja ettemaksed
Kirjel „Nõuded ostjate vastu“ kajastatakse põhitegevuse käigus tekkinud lühiajalised laekumata nõuded ostjate vastu.
Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad
Materiaalne põhivara on vara, mida MTÜ kasutab pikema perioodi jooksul kui üks aasta teenuste osutamisel või halduseesmärkidel. Põhivarana
ei kapitaliseerita väheväärtuslikke varasid alla 500 euro, isegi juhul kui nende kasutusiga ületab ühte aastat. Materiaalse
põhivara amortiseerimisel kasutatakse lineaarset meetodit.
Materiaalne põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ning vara soetamisega seotud otsestest kuludest.
Hilisemate parendustega seotud kulud lisatakse materiaalse põhivara soetusmaksumusele ainult juhul, kui need vastavad materiaalse
põhivara mõistele ja vara bilansis kajastamise kriteeriumitele. Jooksva hoolduse ja remondiga kaasnevad kulutused kajastatakse
perioodikuludes. Immateriaalset põhivara MTÜ-l ei ole.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir

500

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)
Põhivara grupi nimi

Kasulik eluiga

Ehitised

10

Masinad ja seadmed

5

Muu materiaalne põhivara

5

Finantskohustised
Kõik finantskohustised (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad, ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustised) võetakse algselt arvele
nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud
soetusmaksumuse meetodil, mis lühiajaliste kohustiste puhul on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega.
Annetused ja toetused
Mittesihtotstarbelised toetused ja annetused eraisikutelt ning äriühingutelt, mille kasutamise otstarve on jäetud MTÜ otsustada,
kajastatakse tuludes nende laekumise hetkel. Tegevuskulude sihtfinantseerimine kajastatakse lähtuvalt tulude ja kulude vastavuse printsiibist.
Sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks kantakse tuludesse siis, kui laekumine on praktiliselt kindel ja sihtfinantseerimisega seotud
sisulised tingimused on täidetud. Sihtfinantseerimise abil soetatud vara võetakse bilansis arvele tema soetusmaksumuses.
Tulud
Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. MTÜ põhitegevusest lähtudes on tulude ja kulude aruandes
skeemi kirjete nimetusi täpsustatud. Tulud ja kulud on kirjeldatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes.
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Lisa 2 Raha
(eurodes)

31.12.2018

31.12.2017

Sularaha kassas

5 035

3 921

Arvelduskontod

92 493

41 259

Kokku raha

97 528

45 180

31.12.2018

31.12.2017

Ostjatelt laekumata arved

51 779

34 211

Kokku nõuded ostjate vastu

51 779

34 211

0

-2 165

-509

-1 521

509

3 686

0

0

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu
(eurodes)

Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded perioodi alguses
Ebatõenäoliselt laekuvaks tunnistatud nõuded
Lootusetuks tunnistatud nõuded
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded perioodi lõpuks

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

31.12.2018
Ettemaks

31.12.2017

Maksuvõlg

Maksuvõlg

Üksikisiku tulumaks

2 616

3 732

Sotsiaalmaks

9 553

7 752

550

448

731

596

13 450

12 528

Kohustuslik kogumispension
Töötuskindlustusmaksed
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad

45

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad

45
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Lisa 5 Materiaalsed põhivarad
(eurodes)

Kokku
Ehitised
Transpordivahendid

Masinad ja
seadmed

Muud
materiaalsed
põhivarad

Lõpetamata
projektid

Lõpetamata
projektid ja
ettemaksed

31.12.2016
Soetusmaksumus

110 074

13 507

13 507

5 784

17 170

17 170

146 535

Akumuleeritud kulum

-51 743

-9 636

-9 636

-3 915

-17 170

-17 170

-82 464

58 331

3 871

3 871

1 869

0

0

64 071

Ostud ja parendused

3 700

15 950

15 950

Uute ehitiste ost, uusehitus,
parendused

3 700

Jääkmaksumus

Muud ostud ja parendused
Amortisatsioonikulu

-11 133

Müügid

19 650
3 700

15 950

15 950

-3 952

-3 952

-1 452

-1 452

15 950
-332

-15 417
-1 452

31.12.2017
Soetusmaksumus

113 774

22 450

22 450

5 784

0

Akumuleeritud kulum

-62 876

-8 033

-8 033

-4 247

0

50 898

14 417

14 417

1 537

0

Ostud ja parendused

5 304

14 485

14 485

890

Uute ehitiste ost, uusehitus,
parendused

5 304

Jääkmaksumus

Muud ostud ja parendused
Amortisatsioonikulu
Muud muutused

-12 900

0

142 008
-75 156

0

66 852

20 679
5 304

14 485

14 485

890

15 375

-4 383

-4 383

-984

-18 267

0

-9 475

-9 475

31.12.2018
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus

89 953

36 935

36 935

4 215

0

131 103

-56 126

-12 416

-12 416

-2 772

0

-71 314

33 827

24 519

24 519

1 443

0

59 789

Müüdud materiaalsed põhivarad müügihinnas

Masinad ja seadmed
Transpordi- vahendid
Kokku

2018

2017

0

3 445

0

3 445

0

3 445
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Lisa 6 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2018

12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele

11 866

11 866

Võlad töövõtjatele

34 776

34 776

Maksuvõlad

13 450

13 450

Muud võlad

10 056

10 056

10 056

10 056

70 148

70 148

Muud viitvõlad
Kokku võlad ja ettemaksed

31.12.2017

12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele

8 027

8 027

Võlad töövõtjatele

28 373

28 373

Maksuvõlad

12 528

12 528

Muud võlad

8 008

8 008

8 008

8 008

56 936

56 936

Muud viitvõlad
Kokku võlad ja ettemaksed

Lisa 7 Võlad tarnijatele
(eurodes)

31.12.2018

31.12.2017

Tarnijatele tasutama arved

11 866

8 027

Kokku võlad tarnijatele

11 866

8 027

31.12.2018

31.12.2017

30 795

24 526

3 981

3 847

34 776

28 373

2018

2017

18 517

1 760

0

3 408

Mittesihtotsatarbelised annetused ja toetused

781 602

628 396

Kokku annetused ja toetused

800 119

633 564

562 947

418 812

Lisa 8 Võlad töövõtjatele
(eurodes)

Töötasude kohustis
Puhkusetasude kohustis
Kokku võlad töövõtjatele

Lisa 9 Annetused ja toetused
(eurodes)

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
Sihtfinantseerimine põhivarade soetamiseks

sh eraldis kohaliku omavalitsuse eelarvest
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Rahalised ja mitterahalised annetused
2018

2017

Rahaline annetus

800 119

633 564

Kokku annetused ja toetused

800 119

633 564

2018

2017

8 212

7 866

528

567

3 505

3 353

10

1 114

576

0

12 831

12 900

2018

2017

49 989

33 938

Elektrienergia

32 601

21 693

Kütus

17 388

12 245

6 271

3 261

16 807

11 422

Lähetuskulud

3 155

2 832

Koolituskulud

511

870

Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest

509

1 521

124 062

117 532

Lisa 10 Tulu ettevõtlusest
(eurodes)

Logotoodete ja loomatarvete müük
Hotelliteenus loomadele
Renditulu
Veterinaarteenused
Reklaami müük
Kokku tulu ettevõtlusest

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

Energia

Veevarustusteenused
Mitmesugused bürookulud

Loomade hooldus- ja ravikulud
Muud

63 440

48 538

264 744

219 914

2018

2017

Palgakulu

336 555

308 460

Sotsiaalmaksud

116 190

104 239

Kokku tööjõukulud

452 745

412 699

40

38

Kokku mitmesugused tegevuskulud

Lisa 12 Tööjõukulud
(eurodes)

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

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga

Füüsilisest isikust liikmete arv

31.12.2018

31.12.2017

3

3
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