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Tegevusaruanne
Koosolekud
Juhatuse koosseisu kuuluvad Heiki Valner, Pille Tees, Piret Tees, Rein Kikerpill ja Katrin Idla.
2012. aastal toimus 6 ametlikku juhatuse koosolekut.
2013. aasta üldkoosolekul kutsuti juhatusest tagasi Rein Kikerpill, pikendati Heiki Valneri, Pille Teesi, Piret Teesi ja Katrin Idla volitusi ning
nimetati uueks juhatuse liikmeks Kadri Võrel.

Liikmed
Eestimaa Loomakaitse Liidul on kokku 12 liiget.
2012 aastal on võetud vastu kokku 2 liiget – Eesti Chihuahua Sõprade Liit ja OÜ Advinci
2013 aastal on liikmena lisandunud ka Eesti Papagoi Ühing MTÜ.

Loomi abistavate MTÜde juriidiline ja muu tugi, loomaomanike ja ametnike samaaegne juriidiline nõustamine
ELL on perioodil 01.01.2012 – 17.12.2012 nõustanud erinevatel ettetulevatel juhtudel loomadega ja nende pidamisega seonduvates küsimustes
89 eraisikut. Ametkondi ja organisatsioone on ELL nõustanud 38. korral ning vormistanud eraisikute ja ametkondade nõustamise kohta vastava
ülevaatliku tabeli, kus on toodud välja nõustamise aeg, teema, sihtgrupp ja tegevus nõustamisel. Seejuures on ELL nõustanud põhjalikumat
ülevaadet tegemata jooksvalt erinevatel ettetulevatel juhtudel suuremal või väiksemal määral isikuid telefoni teel lisaks ülevaates toodule veel
346. korral ning vormistanud ametiasutustele loomadega seonduvates küsimustes ja probleemides 66 kirjalikku pöördumist, sh avaldused ja
kaebused.

Kodanike nõustamine, kelle kinnistule on sattunud roomajad
ELL on 2012. aastal nõustanud seoses roomajatega 73 inimest. 32 korral said inimesed nõu seoses nastikutega ning 12 korral vajas loom
teisaldamist. Seoses rästikutega pöörduti ELLi poole 35 korral ning teisaldamist vajas 8 madu. Ühel korral tunti muret seoses vaskussiga ning 5
kõnet olid üldiselt seoses madudega või ei suutnud inimene öelda milline madu tal on hoovil.
Loomapidamise juhiste välja töötamine, trükkimine ja kättesaadavaks tegemine
ELL on 2012. aastal koostanud 15 uut juhist eksootiliste loomade kohta. Koostatud on jako, raagritsika, kanaarilinu, amadiinide, hariliku
lehekonna, Madagaskari prussaka, habeagaami, aaga e. merikärnkonna, pruun anoolise, hariliku salamandri, jeemeni kameeleoni, punapõlv
tarantel, tiigerpüütoni, rüüliku, tokee geko pidamisjuhised. Detsembri jooksul kontrollis juhised üle ka spetsialist ning juhendid avaldatai Eestimaa
Loomakaitse Liidu kodulehel www.loomakaitse.eu. Juhendite avaldamise kohta saadeti ja täiendav info loomapoodidele. Loomapidamise juhiste
levitamiseks ja propageerimiseks pöördus ELL ka lemmiklooma kaupluste poole, juhtis tähelepanu asjakohastele tarbijakaitseseaduse sätetele
ning teavitas väljatöötatud soovituslike juhiste kättesaadavusest ELL kodulehel. ELL pöördus ka Tarbijakaitseameti poole ning teavitas
Tarbijakaitseametit ELL väljatöötatud soovituslike juhiste kättesaadavusest ELL kodulehel. Samuti oli pöördumises märgitud ELL soov
saavutada järgmisest aastast vastava kohustuse täitmise üle järelevalve teostamine Tarbijakaitseameti poolt. Tarbijakaitseamet on teatanud, et
kindlasti aitab kaasa juhiste levitamisele, kuid leiab, et tarbijakaitseseaduse sätted ei kohaldu loomadega kauplemisele. Samas on amet andnud
nõusoleku ELL-ga kohtumiste ja nõupidamiste läbiviimiseks järgmisel aastal. ELL-l on kavas esitada ka asjakohane selgitustaotlus
tarbijakaitseseaduse sätete tõlgendamiseks.
Loomadega seotud enamlevinud probleemide lahenduste õiguslike rakendusjuhiste koostamine
Lähtuvalt ELL poole pöördunud isikute probleemidest on ELL välja töötanud loomadega seotud probleemide lahendamiseks 5 rakendusjuhist,
mis annavad ülevaate nii loomaomaniku kui ametniku õigusaktidest tulenevatest õigustest ning kohustustest. Vastavad juhised on lisatud ka
käesolevale aruandele ning need avaldatud ELL kodulehel (http://loomakaitse.eu/loomaomanikule-abiks/). Koostatud on järgmised
rakendusjuhised:
•

Kasside ja koerte pidamise eeskirjade vastuolu seadusega

•

Kui koera haukumine häirib

•

Kuidas käituda kui sind või sinu looma on rünnanud koer

•

Kuidas käituda, kui tundub, et loomaarst on sinu looma valesti ravinud
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Looma omandiõigus

Loomade heaolu ja pidamise infotunnid lasteasutustes
2012. a. viis ELL riigieelarvelise tegevuse raames läbi loomade heaolu ja pidamise infotunde lasteasutustes. 1.-4. klassi laste hulgas on läbi
viidud 64 infotundi. Tunnid toimusid Saue Gümnaasiumis, Laagri koolis, Saku Gümnaasiumis, Keila koolis ja Kiili gümnaasiumis. Tundides
osales rohkem kui 1126 last. ELL käsitles Põllumajandusministeeriumiga kooskõlastatult läbiviidud infotundides järgmiseid teemasid:
•

Milleks on loomi vaja. Vastava teema raames juhiti laste tähelepanu nii koduloomade vajadusele kui ka metsloomade vajalikkusele. Samuti
käsitleti ka võõrliikidega seonduvat ning selgitati muuhulgas seda, miks ei või oma üleliigseks muutunud lemmiklooma lasta loodusesse.

•

Mida loomad vajavad (põhivajadused: toit, vesi, elukoht, varjumisvõimalus, sobiv hooldus ning liigiomane tegevus).

•

Millised on inimeste kohustused seoses loomadega (hulkuvate loomade temaatika, loomade märgistamine, kuidas käituda koeraga, et ei
saaks loomalt hammustada ning loomade sigivuse reguleerimise vajalikkus)

Läbiviidud infotundidesse oli kaasatud ka elus loom (kuningboa), kelle näitel selgitati looma võtmise otsuse läbimõtlemise vajalikkust. Lapsed
mõistsid, et neil ei ole võimalik täna võtta endale vastutust järgnevaks 40 aastaks.
Meediakajastused, pressiteated ja kampaaniad
2012. aastal arendas ELL loomakaitsealast tegevust ka meedia vahendusel, organiseerides igas kuus regulaarseid meediakajastusi eesmärgiga
tõsta kodanike teadlikkust loomade pidamise ja kohtlemise osas (teemadeks - lemmikloomad, põllumajandusloomad, metsloomad, eksootiliste
loomade pidamine jms) ning juhtides tähelepanu loomadega seonduvale,. Igas kuus oli hinnanguliselt 3-20 meediakajastust.
Perioodil 01.12.2012 – 31.12.2012 avaldas ELL 10 pressiteadet järgmistel teemadel:
•

Vastu talve kontrollige üle koerakuudid!

•

Ärge toitke linde, las lendavad minema!

•

Tallinna plaan ka kõik kassid kiibistada on järgimist vääriv!

•

Lemmikloomapidamise teemalistel loengutel osales ligi 10 000 Tallinna last.

•

Kaitseme koos roomajaid

•

mingifarmi rajamisse ei tohiks kergekäeliselt suhtuda

•

Ärge kinkige pühadeks loomi

•

Pöördu õigeaegselt loomaarsti poole

•

Aastavahetuse pressiteade (koerad kinni, külmahoiatus)

•

Aasta loomavihkaja nimetamine

Lisaks viis ELL läbi 2 kampaaniat: Veelindude toitmise kahjulikkusest sügisel; Õigeaegse loomaarsti poole pöördumise olulisusest.
Lemmikloomade kiipimise, kastreerimise ja steriliseerimise vajaduse propageerimine ning vastavate tegevuste läbiviimise toetamine nii
tegevuslikult kui rahaliselt.
ELL toetas rohkem kui 100 kassi steriliseerimist ja kastreerimist kogusummas 2000 eurot (nii majanduslikes raskustes olevatele isikutele
kuuluvad kui varjupaigas peetavad kassid). Steriliseerimise, kastreerimise ja kiipimise propageerimiseks on ELL viinud läbi järgmisi tegevusi:
1. koostöös MUPO-ga töötanud välja 10 käsku loomapidajatele, mida MUPO ametnikud jagavad infopäevade raames korteriühistutele ja
linnakodanikele erinevate Tallinna linnaosades. Nimetatud dokumendis on muuhulgas selgitatud kasside ja koerte registreerimise ja kiipimise
vajadust.
2. kõikidel 2012. aastal läbi viidud lemmikloomateemalistel loengutel (ka nendel loengutel, mis viidi läbi käsoleva aasta alguses) on lastele
selgitatud steriliseerimise, kastreerimise ja kiipimise vajadust ning jagatud temaatikaga seotud flaiereid (loenguid on kuulanud tuhanded
lapsed);
3. Infopäevad. ELL korraldas koostöös Tallinna linna ja MUPO-ga 2012. aasta detsembris ning järgmisel aastal infopäevad loomapidajatele
(järgmisel aastal plaanis umbes 5 infopäeva). Esimene infopäev toimus 2012. aasta detsembris. Nimelt viis ELL 15. ja 16. detsembril 2012
Lasnamäe linnaosas läbi ürituse „Infopäev praegustele ja tulevastele loomaomanikele“. Ürituse raames jagatai infot lemmikloomade
steriliseerimise, kastreerimise ja kiipimise kohta ning propageeriti vastavaid tegevusi. Kaasatud oli loomaarst, kes kohapeal tutvustas
steriliseerimise ja kastreerimise positiivseid mõjusid. Lisaks jagas ELL steriliseerimist-kastreerimist ja kiipimist propageerivaid flaiereid.
4. Koostöös Varjupaikade MTÜ ja loomakliinikutega propageeriti lemmikloomade steriliseerimise, kastreerimise ja kiipimise vajadust läbi
allahindluste, nõustamise ja teavitamise ning jagatai vastavaid flaiereid üle Eesti.
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2012

31.12.2011

8 384

7 109

60

2 128

8 444

9 237

8 444

9 237

Võlad ja ettemaksed

5 179

7 836

Kokku lühiajalised kohustused

5 179

7 836

5 179

7 836

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem

1 401

0

Aruandeaasta tulem

1 864

1 401

Kokku netovara

3 265

1 401

8 444

9 237

Varad
Käibevara
Raha
Nõuded ja ettemaksed
Kokku käibevara
Kokku varad
Kohustused ja netovara
Kohustused
Lühiajalised kohustused

Kokku kohustused
Netovara

Kokku kohustused ja netovara
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Tulemiaruanne
(eurodes)

2012

26.01.2011 31.12.2011

0

35

Annetused ja toetused

43 245

34 169

Muud tulud

11 424

2 649

Kokku tulud

54 669

36 853

-3 758

-1 230

Tulud
Liikmetelt saadud tasud

Kulud
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
Mitmesugused tegevuskulud

-4 417

-3 211

Tööjõukulud

-44 636

-31 011

Kokku kulud

-52 811

-35 452

Põhitegevuse tulem

1 858

1 401

Finantstulud ja -kulud

6

0

Aruandeaasta tulem

1 864

1 401
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2012

26.01.2011 31.12.2011

Põhitegevuse tulem

1 858

1 401

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus

2 038

-2 128

-2 627

7 832

6

4

1 275

7 109

Kokku rahavood

1 275

7 109

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses

7 109

0

Raha ja raha ekvivalentide muutus

1 275

7 109

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

8 384

7 109

Rahavood põhitegevusest

Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus
Laekunud intressid
Kokku rahavood põhitegevusest
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Kokku netovara
Akumuleeritud tulem
26.01.2011

0

0

Aruandeaasta tulem

1 401

1 401

31.12.2011

1 401

1 401

Aruandeaasta tulem

1 864

1 864

31.12.2012

3 265

3 265
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
MTÜ Eestimaa Loomakaitse Liidu 2012. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea
raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses.
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates
arvestuspõhimõtetes.
Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha
Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, nõudmiseni hoiuseid pankades, tähtajalisi
hoiuseid tähtajaga kuni 3 kuud ja rahaturufondi osakuid.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused
Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Eesti Panga
valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud monetaarsed finantsvarad ja –kohustused ning mittemonetaarsed finantsvarad ja -kohustused,
mida kajastatakse õiglase väärtuse meetodil, hinnatakse bilansipäeval ümber Eesti kroonidesse ametlikult kehtivate Eesti Panga
valuutakursside alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid kajastatakse kasumiaruandes perioodi tulu ja kuluna.
Nõuded ja ettemaksed
Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Eesti Panga
valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud monetaarsed finantsvarad ja –kohustused ning mittemonetaarsed finantsvarad ja -kohustused,
mida kajastatakse õiglase väärtuse meetodil, hinnatakse bilansipäeval ümber Eesti kroonidesse ametlikult kehtivate Eesti Panga
valuutakursside alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid kajastatakse kasumiaruandes perioodi tulu ja kuluna.
Varud
Varud võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukulutustest, tootmiskulutustest ja muudest kulutustest, mis
on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse.
Varude ostukulutused sisaldavad lisaks ostuhinnale varude ostuga kaasnevat tollimaksu, muid mittetagastatavaid makse ja varude soetamisega
otseselt seotud transpordikulutusi, millest on maha arvatud hinnaalandid ja dotatsioonid. Varude tootmiskulutused sisaldavad nii
otseseid toodetega seotud kulutusi (tooraine ja materjalide ning pakkematerjali maksumus, lõpetamata toodangu ladustamisega seotud
vältimatud kulutused, tööliste palgad) kui ka proportsionaalset osa tootmise üldkuludest (tootmishoonete ja -seadmete amortisatsioon,
remondikulu, tootmisega seotud juhtkonna palgad).
Varude kuludes kajastamisel ja varude bilansilise väärtuse arvestamisel kasutatakse FIFO meetodit (individuaalse hindamise meetodit,
kaalutud keskmise soetusmaksumuse meetodit)
Varud hinnatakse bilansis lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või netorealiseerimismaksumus. Materjalid ja
lõpetamata toodang hinnatakse alla juhul, kui nendest valmistatavate toodete hinnanguline maksumus ületab samade valmistoodete neto
realiseerimismaksumuse. Varude allahindlusi nende neto realiseerimismaksumusele kajastatakse allahindluse tegemise perioodil
müüdud toodangu kuluna.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara
Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja
maksumusega alates 10 000 krooni. (Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 10 000 krooni, kajastatakse
kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudes) ja vara kasutuselevõtmise hetkel kantakse kulusse. Kuludesse kantud
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väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt.)
Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast (k.a tollimaks ja muud mittetagastatavad
maksud) ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja –asukohta. Materiaalset
põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse
langusest tulenevad allahindlused.
Põhivara parendusväljaminekud, mis suurendavad põhivara tööjõudlust üle algselt arvatud taseme ja tõenäoliselt osalevad lisanduvate tulude
tekkimisel tulevikus, kapitaliseeritakse bilansis põhivarana.

Amortisatsiooni arvestatakse lineaarselt lähtudes järgmistest eeldatavatest kasulikest eluigadest:
• Ehitised ja rajatised 20-30 aastat
• Tootmisseadmed 8-12 aastat
• Muud masinad ja seadmed 5-10 aastat
• Muu inventar ja IT seadmed 3-5 aastat
Maad ei amortiseerita

Finantskohustused
Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad, väljastatud võlakirjad 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.
Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi
kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestus toimub kasutades
sisemise intressimäära meetodit.

Maksustamine
Vastavalt kehtivale seadusandlusele Eestis ettevõtete kasumit ei maksustata, mistõttu ei eksisteeri ka edasilükkunud tulumaksu nõudeid ega
kohustusi. Kasumi asemel maksustatakse Eestis jaotamata kasumist väljamakstavaid dividende maksumääraga 21/79 (kuni 31. detsember
2006 kehtis maksumäär 23/77 ning kuni 31.12.2007 kehtis maksumäär 22/78) netodividendina väljamakstud summalt. Dividendide
väljamaksmisega kaasnevat ettevõtte tulumaksu kajastatakse kasumiaruandes tulumaksukuluna samal perioodil kui dividendid välja
kuulutatakse, sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud või millal need tegelikult välja makstakse.
Seotud osapooled
Osapooled on seotud juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole ärilistele otsustele.
Äriühing käsitleb seotud osapooltena:
- tegev-ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikutest omanikud, välja arvatud juhul, kui antud isikutel puudub võimalus avaldada
olulist mõju äriühingu ärilistele otsustele;
- eelmises lõikes kirjeldatud isikute lähedased pereliikmed ja nendega seotud äriühingud.

Tulud
Osapooled on seotud juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole ärilistele otsustele.
Äriühing käsitleb seotud osapooltena:
- tegev-ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikutest omanikud, välja arvatud juhul, kui antud isikutel puudub võimalus avaldada
olulist mõju äriühingu ärilistele otsustele;
- eelmises lõikes kirjeldatud isikute lähedased pereliikmed ja nendega seotud äriühingud.
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Lisa 2 Tööjõukulud
(eurodes)

2012

26.01.2011 31.12.2011

Palgakulu

33 214

23 074

Sotsiaalmaksud

11 422

7 937

Kokku tööjõukulud

44 636

31 011

4

6

31.12.2012

31.12.2011

12

11

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale

Lisa 3 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga

Juriidilisest isikust liikmete arv
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Aruande digitaalallkirjad
Aruande lõpetamise kuupäev on: 26.06.2013
Eestimaa Loomakaitse Liit (registrikood: 80322166) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on
elektrooniliselt kinnitanud:
Allkirjastaja nimi

Allkirjastaja roll

Allkirja andmise aeg

PILLE TEES

Juhatuse liige

03.07.2013

HEIKI VALNER

Juhatuse esimees

07.07.2013

REIN KIKERPILL

Juhatuse liige

07.07.2013

PIRET TEES

Juhatuse liige

08.07.2013

KATRIN IDLA

Juhatuse liige

09.07.2013

Tegevusalad
Tegevusala

EMTAK kood

Põhitegevusala

Keskkonna- ja looduskaitseühendused

94996

Jah

Sidevahendid
Liik

Sisu

Mobiiltelefon

+372 56630918

E-posti aadress

piret406@gmail.com

