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Tegevusaruanne
Koosolekud
Juhatuse koosseisu kuuluvad Heiki Valner, Pille Tees, Piret Tees, Kadri Võrel ja Katrin Idla.
2013. aastal toimus 12 ametlikku juhatuse koosolekut.
2013. aasta üldkoosolekul kinnitati eelenva aasta majandusaasta aruanne, tehti tegevuste ülevaade, muudeti põhikirja seoses liikmelisusega
ning pikendati Heiki Valneri, Pille Teesi, Piret Teesi ,ja Katrin Idla juhatuse juhatuse liikme ametiaega kolm aastat alates kehtiva ametiaja
lõppemisest, kutsuti tagasi juhatuse liige Rein Kikerpill ja valiti 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.

Nõustamised
2013. aastal on ELL nõustanud loomadega ja nende pidamisega seonduvates küsimustes 82 eraisikut ning 31 ametkonda ja organisatsiooni.
Samuti on nõustamiste kohta vormistatud ülevaatlik tabel. ELL on 2013. aastal nõustanud põhjalikumat ülevaadet tegemata jooksvalt erinevatel
ettetulevatel juhtudel suuremal või väiksemal määral isikuid telefoni teel lisaks eeltoodule üle 300 korra ning vormistanud ametiasutustele
loomadega seonduvates küsimustes ja probleemides 41 kirjalikku pöördumist, sh avaldused ja kaebused.
Koolitused
2013. aastal viis ELL riigieelarvelise tegevuse raames läbi loomade heaolu ja pidamise infotunde lasteasutustes. Erinevates vanusegruppides
(lasteaiad ning 1 -9 klassid) on läbi viidud 90 infotundi. Tunnid toimusid Kääpa Põhikoolis, Puiga Põhikoolis, Lasva lasteaias, Rõuge Põhikoolis,
Puiga lasteaias Siilike, Pikakannu Koolis, Urvaste Koolis, Antsla Gümnaasiumis, Võru 1. Põhikoolis, Orava Põhikoolis, Krabi Koolis, Sõmerpalu
lasteaias, Osula Põhikoolis, Aegviidu Kooli ning Võru Kreutzwaldi Gümnaasiumis. Tundides osales rohkem kui 1300 last. miks on vaja loomi,
mis on looma vajadused ning millised on inimese kohustused seoses oma loomaga. 1.-4. klassile ja lasteaia lastele selgitati ka seda, kuidas
käituda kurja koeraga, et mitte hammustada saada. 6.-9. klass said infot ka selle osas, millised karistused on olemas loomale kannatuste
põhjustamise eest. Kogu jutt korrati tunni lõpus üle ka kaasas olnud lemmikloomaks oleva mao näitel.
Meediategevus, kampaaniad
2013. aastal loomakaitsealase tegevuse kajastamine meedias jätkus. Loomadega seotud teemasid kajastati ELL algatusel meedias üle 100
korra (teemadeks - lemmikloomad, põllumajandusloomad, metsloomad, eksootiliste loomade pidamine, steriliseerimise, kastreerimise vajalikkus,
kiipimise vajalikkus, loomade hülgamine ja väärkohtlemine jms). Igas kuus oli hinnanguliselt 5-20 meediakajastust. Perioodil 01.12.2013 –
31.12.2013 avaldas ELL 3 pressiteadet.
Lisaks viis ELL läbi 2 kampaaniat: metsloom linnaruumis – kuidas käituda ning kastreerimise, steriliseerimise ja kiipimise vajalikkusest. ELL
plaanis läbi viia ka veelindude toitmisega seonduvat kampaaniat, kuid pehme talve tõttu otsustati see kampaania edasi lükata.
Osalemine seadusloomes
Alates asutamisest on ELL osalenud ka loomakaitsealases seadusloomes ning esitanud eelnõude ja vajalikke seadusmuudatuste osas
ettepanekuid asjaomastele valitsusasutustele ja ministeeriumitele. Jätkuvalt on teemadeks looma äravõtmisega seonduv regulatsioon,
sanktsioonide karmistamine, metsloomade tsirkustes kasutamise keelustamine, karusloomakasvanduste keelustamine, kaebeõigus
süüteomenetluses jne.
Kavandatavad tegevused
ELL plaanib järgnevatel aastatel jätkata nii 2013. aasta tegevustega, kui eelnevatel aastatel pooleli jäänud tegevustega. Kavas on laiendada
liikmelisust. osutada erilist tähelepanu omavahelise koostöö suurendamisele ja infovahetusele. Loomisel on ühtne meililist, kuhu tulevad kokku
kõik valdkonna uudised ning mis võimaldab erinevatel organisatsioonidel just enda valdkonda puudutavates probleemsetes kohtades kergemini
sõna sekka öelda.
ELL jätkab järgnevatel aastatel koostööd Keskkonnaametiga ning avalikesse kohtadesse või isikute maavaldustele sattunud roomajate
loodusesse tagasiviimist, vajadusel viiakse läbi kampaaniad metsloomade elupaikade ja liikide säilitamiseks. Samuti jätkab ELL looduses vabalt
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elavate hätta sattunud loomade ravimist, rehabiliteerimist ning loodusesse tagasi viimist. ELL jätkab veelindudega seotud tegevust ja teavitamist.
Oluline on veelindude toitmisega seonduvate kampaaniate jätkuv läbiviimine ning kodanike teavitamine nende kahjulikkuseks. ELL jätkab
osalemist ka keskkonnajärelevalvet teostava Keskkonnainspektsiooni looduskaitse nõukoja töös. Kindlasti tuleb jätkata ka metsloomade alase
nõustamisega. Kuna ELFi mestloomahaigla veel 2014. aastal tööle ei hakka, siis sellise nõustamistelefoni järele on hetkel terav vajadus.
Inimesed ei oska kuskile pöörduda, kui leiavad viga saanud metslooma ning nad ei oska ma loomaga midagi peale hakata. Umbes 70% kogu
kõnedest on probleem lahendatav vaid telefoni teel. Inimene saab ise hädas olevat lindu aidata või selgub kõnest, et tegelik vajadus abi järele
puudub. Tänased teised telefonid (1313, ELS) ei selgita tihti välja mis liigigagi tegemist on ning teadmised hädas olevate lindude/loomadega
tegelemiseks on telefonioparaatoril sageli väga puudulikud. Mõne aasta pärast kui metslooma haigla juba töös on ning oma ööpäevase
telefoninumbri avalikult välja ütleb, kaob vajadus ELLi poolt selle tegevuse jätkamiseks.
Järgnevatel aastatel tuleb osutada rohkem tähelepanu ja arvestada oma tegevustes ka põllumajandusloomadega seonduvate
probleemidega.Samuti tuleb rohkem tähelepanu osutada ka karusloomade kasvandustele ning loomade tsirkustes kasutamise
temaatikale. Tähelepanu tuleb jätkuvalt pöörata eksootiliste loomade pidamisega seonduvalt. Probleemiks on jätkuvalt loomade kauplustes
pidamine ning isikute teadmatus loomade eest hoolitsemisel.
Uurida võimalusi koostöö arendamiseks riiklike asutustega, loomapoodidega.
Seoses 2013. aastal kaasnenud kogemustega on selge, et maakoolides on koolitsuvajadus eriti terav. Maapiirkondades elavad lapsed ei ole
midagi kuulnud sellest, et loomi peaks üldse kuidagi kinni hoidma ning nendele on äärmiselt oluline rääkida nii steriliseerimisest kui ka sellest, et
loomaga peab tegelema. Paljudele tuleb kahjuks ikka veel üllatusena, et loomapoegade uputamine ei ole lubatud ning on lausa karistatav.
Lapsed on teemast väga huvitatud ning nii mõndagi jääb ka meelde ning seda räägitakse edasi. ELL plaanib jätkata erinevates õppeasutustes
loomakaitsealaste loengutega.
Jätkub ka üldsuse pidev loomakaitse- ja keskonnakaitsealane teavitamine meediakajastuste vahendusel eesmärgiga tõsta isikute teadlikkust
loomade pidamise ja kohtlemise osas. Samuti on plaanis avaldada asjakohastel ja aktuaalsetel teemadel vähemalt igal aastal pressiteateid
(teemad sõltuvad ilmastikust ja hetkel olulistest ja aktuaalsetest valdkondadest, samuti kampaaniate teemadest). Ka tuleb jätkata asjakohastel ja
aktuaalsetel teemadel kampaaniate läbiviimist. Endiselt on oluline juhtida tähelepanu veelindude rände-eelse toitmise kahjulikkusele. Samuti on
oluline juhtida tähelepanu hulkuvate loomade arvukusele ja jagada vajalikku infot ning tõsta teadlikkust eesmärgiga hulkuvate loomade arvukust
vähendada, sealhulgas propageerida steriliseerimist ja kiipimist. ELL peab oluliseks kajastada teavet ka sesoses linna sattunud
metloomadega. Rohkem tuleb järgnevatel aastatel tähelepanu osutada ka loomade tsirkuses kasutamisele ning kasrusloomakasvandustele.
Lisaks uurib ELL võimalusi võimaliku loomkaitsealase teleseriaali/saate loomiseks.
Väga oluline on jätkata isikute nõustamisega, sh õigusalase ning loomakaitsealase nõustamisega, samuti seonduvalt looduses vabalt elavate
loomadega, sh roomajad ning eksootiliste loomade pidamisega. Plaanis on nõustada isikuid, organisatsioone ja ametkondi individuaalselt
arvuliselt vähemalt samal tasemel kui eelnevatel aastatel. Oluline on jätkata ka ametkondadele pöördumiste vahendamist/edastamist seoses
hädajuhtumitega ja isikute kaebustega.
Liit peab oluliseks loomakaitse probleemide lahendamist kohalikul tasandil. Küll aga on praktika näidanud, et kohalikel omavalitsustel puuduvad
oskused, teadmised ning tahtmine valdkonnaga seonduvate teemadega tegelemiseks. Seetõttu peab liit vajalikuks asuda tegema koostööd
kohalike omavalitsustega. Esimese sammuna tuleb välja selgitada ja kaardistada erinevad loomadega ja loomakaitsega seonduvad probleemid
erinevates omavalitsustes, seejärel panna paika kõige efektiivsem nõustamise plaan ning asuda omavalitsusi kontaktisiku vahendusel (nt
omavalitsuse keskkonnaspetsialist) nõustama. Nõustamise järgselt tuleks teha ka analüüs selle kasulikkuse ja efektiivsuse osas, koostades
omavalitsustele vastav küsimustik.
ELL jätkab aktiivselt panustamist õigusloomesse ning vastavate ettepanekute ja arvamuste esitamist.
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2013

31.12.2012

Raha

2 572

8 384

Nõuded ja ettemaksed

3 354

60

Kokku käibevara

5 926

8 444

5 926

8 444

Võlad ja ettemaksed

2 951

5 179

Kokku lühiajalised kohustused

2 951

5 179

2 951

5 179

3 265

1 401

-290

1 864

2 975

3 265

5 926

8 444

Varad
Käibevara

Kokku varad
Kohustused ja netovara
Kohustused
Lühiajalised kohustused

Kokku kohustused
Netovara
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem
Aruandeaasta tulem
Kokku netovara
Kokku kohustused ja netovara
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Tulemiaruanne
(eurodes)

2013

2012

38 920

43 245

251

11 424

39 171

54 669

0

-3 758

-4 732

-4 411

Tööjõukulud

-34 729

-44 636

Kokku kulud

-39 461

-52 805

Põhitegevuse tulem

-290

1 864

Aruandeaasta tulem

-290

1 864

Tulud
Annetused ja toetused
Muud tulud
Kokku tulud
Kulud
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
Mitmesugused tegevuskulud
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2013

2012

-290

1 864

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus

-3 293

2 038

Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus

-2 229

-2 627

Kokku rahavood põhitegevusest

-5 812

1 275

-5 812

1 275

8 384

7 109

-5 812

1 275

2 572

8 384

Rahavood põhitegevusest
Põhitegevuse tulem

Kokku rahavood
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses
Raha ja raha ekvivalentide muutus
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Kokku netovara
Akumuleeritud tulem
31.12.2011

1 401

1 401

Aruandeaasta tulem

1 864

1 864

31.12.2012

3 265

3 265

-290

-290

2 975

2 975

Aruandeaasta tulem
31.12.2013
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
MTÜ Eestimaa Loomakaitse Liidu 2013. 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.

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.

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.
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Lisa 2 Tööjõukulud
(eurodes)

Palgakulu
Sotsiaalmaksud
Kokku tööjõukulud
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale

2013

2012

25 784

33 214

8 945

11 422

34 729

44 636

5

4

31.12.2013

31.12.2012

12

12

Lisa 3 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga

Juriidilisest isikust liikmete arv
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Aruande digitaalallkirjad
Aruande lõpetamise kuupäev on: 07.10.2014
Eestimaa Loomakaitse Liit (registrikood: 80322166) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on
elektrooniliselt kinnitanud:
Allkirjastaja nimi

Allkirjastaja roll

Allkirja andmise aeg

PIRET TEES

Juhatuse liige

07.10.2014

KADRI VÕREL

Juhatuse liige

07.10.2014

PILLE TEES

Juhatuse liige

08.10.2014

HEIKI VALNER

Juhatuse liige

08.10.2014

KATRIN IDLA

Juhatuse liige

21.10.2014

Tegevusalad
Tegevusala

EMTAK kood

Põhitegevusala

Keskkonna- ja looduskaitseühendused

94996

Jah

Sidevahendid
Liik

Sisu

Mobiiltelefon

+372 56630918

E-posti aadress

piret406@gmail.com

