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Tegevusaruanne

Koosolekud

 

Juhatuse koosseisu kuuluvad Heiki Valner, Pille Tees, Piret Tees, Kadri Võrel ja Katrin Idla.

2016. aastal toimus vähemalt 12 ametlikku juhatuse koosolekut.

Liikmed

  

Eestimaa Loomakaitse Liidul on kokku 14 liiget: MTÜ Nõmme Loodusmaja, MTÜ Black Raven Brotherhood, MTÜ Eesti Chihuahua Klubi, MTÜ 

Eesti Liivahiirte Selts, Assisi Francsiscuse Selts MTÜ, Advinci OÜ, Eesti Papagoi Ühing MTÜ, MTÜ AUH, MTÜ Imeloomade Selts, MTÜ 

Chihuahua Sõprade Liit, MTÜ Eesti Jäljekoerte Klubi (liitus 2016) ja MTÜ Saaremaa Lemmikloomade Turvakodu (liitus 2016), Dimedium AS 

(liitus 2016), Alaveski Loomapark MTÜ (liitus 2016).  

 

Liikmete hulgast on 2016. aastal välja arvatud MTÜ Baltic Herpetological Society seoses kõnealuse MTÜ äriregistrist kustutamisega 07.01.2016. 

 

Nõustamised, pöördumised 

 

2016. aastal on ELL jätkanud sarnaselt varasemaga eraisikute, ametkondade ja organisatsioonide nõustamisega. ELL on nõustanud loomadega 

ja nende pidamisega seonduvates küsimustes sadu eraisikuid, ametkondi ja organisatsioone (nii telefoni teel, suuliselt kui ka kirjalikult) ning 

vormistanud ametiasutustele loomadega seonduvates küsimustes ja probleemides ca 500 kirjalikku pöördumist, sh avaldused ja kaebused, 

hagid kohtule, nõuded eraettevõtetele ja eraisikutele. 

 

Alaveski karude mahukas kohtuasi (aediku teema), karudele kohtade otsimine. 

Eraisiku koera ebaseaduslikust valdusest tagasinõudmise kohtuasi, mis lõppes edukalt (isik sai pärast kuudepikkust vaidlust koera tagasi).  

Linnupargi nõustamine ja abistamine vaidluses kohaliku omavalitsusega ning vaidluse edukas lahendamine. 

Omavalitsuste kasside ja koerte pidamise eeskirjade kitsaskohtadele ning seadusega vastuolule tähelepanu juhtimine juhtumipõhiselt, samuti 

KOV-idele hulkuvate loomadega seonduva regulatsiooni selgitamine (eesmärgiga survestada neid seadusest tulenevaid kohustusi täitma). 

 

Häbipost 

 

Jätkus ELL kodulehel avaldatud kohtu poolt looma julmas kohtlemises ja lubamatu teo toimepanemises süüdi mõistetud isikute nimekirja 

pisteline täiendamine. 

 

Meediategevus 

 

Liidu tegevuse tulemusel on loomadega seotud teemad leidnud jätkuvalt meedias kajastamist ning seeläbi on ELL saanud teavitada ühiskonda 

temaatikaga seonduvatest probleemidest ja valupunktidest, samuti jätkuvalt tõsta inimeste valdkonnaalast teadlikkust. 

 

Loomade otsene abi 

 

ELL tegeles 2016. aastal ka loomade otsese abiga, st abivajavate loomade (sh metsloomad ja -linnud, roomajad, varjupaikade loomad, hulkuvad 

loomad, omanikuga loomad) väljaselgitamine, loomapidajate abistamine ja juhendamine, loomadele vajaliku ravi võimaldamine ja korraldamine, 

vajalike vahendite tagamine, kliinikute leidmine, allahindlusläbiraaäkimised, loomade transport kliinikutesse ja tagasi, hoiukodude pakkumine, 

hoiukodude võrgustiku loomine. 

 

Enim avalikkuse tähelepanu pälvinud juhtumid, millega kaasnes nii otsene abi kui ka pöördumised-nõustamised 

 

Alliklepa kassikoloonia (üks suuremaid kassikolooniaid Eestis) päästmine, hoiukoha loomine Läänemaale, kassidele kodude leidmine 

(tegevused jätkuvad 2017); 

 

Vespa lugu (Jõelähtmel auto alla jäänud koera päästmine, ravi, hoiukodu otsimine, mis lõppes 2017 talle päriskodu leidmisega); 

 

lehm Triinu päästmislugu (Saaremaal hooletusse jäetud lehm, kes päästeti hukkamisest ja kellele leiti uus kodu) 

 

Muuga Maxima eest leitud nälginud koer Boss; 

 

Leonbergerite mürgitamislugu; 

 

Treeninghobuste tingimustega seonduvad kaebused(probleemid tallides) ja teavitustöö; 
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Pärnumaalt päästetud hobune Vincent (alatoitumus); 

 

Kährik Kärdi lugu; 

 

haruldaste koopaämblike päästmisega seonduva korraldamine Kadriorus; 

 

Haapsalu mnt Laitsest hulkuva koera püüdmine (kesti nädal aega), hoiu- ja päriskodu leidmine; 

 

kajakalugu Lasnamäel (pea nädala kestnud kajaka püüdmine - kajakal rippus prügi jala otsas); 

 

Haapsalu karviku lugu; 

 

Gulfi karvikud; 

 

 

 

 

 

 

Koolitused ja loengud 

 

ELL jätkas sarnaselt varasematele aastatele ka koolides ja lasteaedades käimist ning lastele loomateemadega senduva teavitamist (Peetri

lasteaed, Pirita kool, Kurtna algkool). 

 

Vabatahtlike kaasamine, hoiukodude võrgustiku loomine 

 

2016. aastal sai alguse vabatahtlike suuremahuline kaasamine ning ka hoiukodude võrgustiku loomine. Selle tulemusel suurenes vabatahtlike

hulk mitmekordselt ning liidu tegevus oli ka kordades mahukam. 

 

Koduleht 

 

ELL alustas 2016. aastal uue kodulehe loomist ning sellega seonduv tegevus jätkub 2017. aastal. 

 

Kavandatavad tegevused 

 

ELL kavatseb jätkata eelnevate aastate tegevusi, tegeleda jätkuvalt loomapidajate, ametkondade ja organisatsioonide valdkonnaalase

nõustamisega, valdkonnaalase seadusandluse muutmise ettepanekute esitamisega, loomakaitse valdkonda puudutavate kitsaskohtade, sh

riigiasutuste tegevuse puuduste väljatoomisega, loomade ravi toetamisega ning liikmete omavahelise koostöö ja suhtluse suurendamisega,

vabatahtlike kaasamisega. 
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2016 31.12.2015

Varad   

Käibevarad   

Raha 7 081 88

Kokku käibevarad 7 081 88

Põhivarad   

Materiaalsed põhivarad 3 000 0

Kokku põhivarad 3 000 0

Kokku varad 10 081 88

Kohustised ja netovara   

Kohustised   

Lühiajalised kohustised   

Laenukohustised 0 500

Kokku lühiajalised kohustised 0 500

Kokku kohustised 0 500

Netovara   

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem -412 2 225

Aruandeaasta tulem 10 493 -2 637

Kokku netovara 10 081 -412

Kokku kohustised ja netovara 10 081 88
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2016 2015

Tulud   

Annetused ja toetused 40 609 700

Muud tulud 840 0

Kokku tulud 41 449 700

Kulud   

Mitmesugused tegevuskulud -28 639 -3 337

Põhivarade kulum ja väärtuse langus -2 000 0

Kokku kulud -30 639 -3 337

Põhitegevuse tulem 10 810 -2 637

Muud finantstulud ja -kulud -317 0

Aruandeaasta tulem 10 493 -2 637
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2016 2015

Rahavood põhitegevusest   

Põhitegevuse tulem 10 810 -2 637

Korrigeerimised   

Põhivarade kulum ja väärtuse langus 2 000 0

Kokku korrigeerimised 2 000 0

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus 0 619

Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus 0 -3 790

Muud rahavood põhitegevusest -317 0

Kokku rahavood põhitegevusest 12 493 -5 808

Rahavood investeerimistegevusest   

Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade

soetamisel
-5 000 0

Kokku rahavood investeerimistegevusest -5 000 0

Rahavood finantseerimistegevusest   

Saadud laenud 0 700

Saadud laenude tagasimaksed -500 -200

Kokku rahavood finantseerimistegevusest -500 500

Kokku rahavood 6 993 -5 308

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 88 5 396

Raha ja raha ekvivalentide muutus 6 993 -5 308

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 7 081 88
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2014 2 225 2 225

Aruandeaasta tulem -2 637 -2 637

31.12.2015 -412 -412

Aruandeaasta tulem 10 493 10 493

31.12.2016 10 081 10 081
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

MTÜ Eestimaa Loomakaitse Liidu 2016. 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 -kohustised

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.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja 

maksumusega alates 640 eurot. (Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 640 eurot, 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

Finantskohustised

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 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2016 31.12.2015

Juriidilisest isikust liikmete arv 14 14



Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 16.08.2017

Eestimaa Loomakaitse Liit (registrikood: 80322166) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on

elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi Allkirjastaja roll Allkirja andmise aeg

PILLE TEES Juhatuse liige 16.08.2017

Resolutsioon: allkirjastada



Tegevusalad
Tegevusala EMTAK kood Põhitegevusala

Keskkonna- ja looduskaitseühendused 94996 Jah

Sidevahendid
Liik Sisu

Mobiiltelefon +372 56630918

E-posti aadress piret406@gmail.com


