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2017. a. majandusaasta aruanne

Tegevusaruanne
Koosolekud
Juhatuse koosseisu kuuluvad Heiki Valner, Pille Tees, Piret Tees, Kadri Võrel ja Kaija Paalberg.
2017. 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.
2017. aasta lõpus liitus Eestimaa Loomakaitse Liiduga ka Eesti Dobermannide Päästeselts.
Nõustamised, pöördumised
2017 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.
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 2017. 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. Et 2017 annetuste osakaal oli poole suurem 2016 laekunud annetustest, sai liit aidata märkimisväärselt rohkem
loomi ja tasuda loomade raviarveid.
Enim avalikkuse tähelepanu pälvinud juhtumid, sh millega kaasnes nii otsene abi kui ka pöördumised-nõustamised:
Heki teel hävitatud linnud ja nende pesad - https://www.ohtuleht.ee/816162/imearmas-video-heki-tee-rastapojad-soovad-ja-sirguvad

https://tallinn.postimees.ee/4169589/viimsis-havitati-hulk-linnupesi-koos-poegadega?_ga=2.198470255.1980442443.1533819502-533116349.138705037

dobermann Darla - https://www.ohtuleht.ee/814416/sudamlik-lugu-loomakliinik-paastis-suutu-koera-magama-panemisest

Retriiver Brayan´i lugu http://lemmikloom.delfi.ee/uudised/brayani-paastmislugu-interneti-kihama-loonud-tundmatu-ja-raske-tervisehadaga-kuldne-retriiver-vajab-ravikulude-tasum

http://lemmikloom.delfi.ee/uudised/sokeeriv-lugu-kas-sa-maletad-brayanit-kes-vaevles-tundmatu-tervisehada-kaes-ja-vajas-ellu-jaamiseks-iga-loomasobra

https://lemmik.postimees.ee/4045611/kuldne-retriiver-brayan-vajab-heade-inimeste-abi?_ga=2.27166333.1980442443.1533819502-533116349.13870503

Hobune Jaana juhtum http://lemmikloom.delfi.ee/uudised/video-eestimaa-loomakaitse-liit-palub-abi-rangalt-vaarkoheldud-hobune-jaana-ei-votnud-esialgu-isegi-jalgu-alla?id=794
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https://sakala.postimees.ee/4236743/loomakaitsjad-paastsid-armetus-seisus-hobuse?_ga=2.198134127.1980442443.1533819502-533116349.138705037

https://lemmik.postimees.ee/4235083/video-viljandimaal-naljutatud-hobune-ei-suuda-isesevalt-pustigi-tousta?_ga=2.235881921.1980442443.1533819502

Pilpaküla kitsed - https://www.err.ee/650481/pilpakula-hurtsikutes-elanud-kitsekari-leidis-uue-kodu
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/pilpakula-hurtsikutes-elanud-kitsekari-leidis-uue-kodu?id=80586479
https://televeeb.ohtuleht.ee/848737/tv3-video-pilpakula-tabarates-tingimustes-elanud-kitsekari-leidis-uue-kodu
https://lemmik.postimees.ee/4357527/pilpakula-tabarates-tingimustes-elanud-kitsekari-leidis-uue-kodu
Kassimaja põleng - https://www.ohtuleht.ee/829814/sokk-laanemaal-suttis-kasside-hoiukodu,
http://lemmikloom.delfi.ee/uudised/laanemaal-poles-loomade-hoiukodu-hukkus-kumme-kassi?id=79599912;
https://www.ohtuleht.ee/830467/loomakaitse-taotleb-politseilt-kassimaja-suutamise-uurimist

https://lemmik.postimees.ee/4253417/laanemaal-suutas-kurjategija-loomade-hoiupaiga-kumme-kassi-hukkus?_ga=2.134573745.1980442443.153381950

Kaija Paalbergi pidamisele olevale hoiukodule kassimaja annetamine http://lemmikloom.delfi.ee/uudised/fotod-eestimaa-loomakaitse-liidu-kassidele-sai-osaks-suursugune-annetus?id=79552472,
https://lemmik.postimees.ee/4248291/saaremaa-ettevotja-annetas-kodututele-kassidele-maja?_ga=2.235250113.1980442443.1533819502-533116349.13

Färroni lugu (aastavahetusel Pääskülas kaduma läinud, 8 kuud metsas veetnud ning lõpuks metsast kinni püütud koer) http://lemmikloom.delfi.ee/koer/uskumatu-lugu-aastavahetusel-paaskulas-kaduma-lainud-8-kuud-metsas-veetnud-ja-surnuks-tunnistatud-koer-leidis-oma-k

Hallikese lugu https://lemmik.postimees.ee/4120919/julm-tegu-perenaine-lohistas-rihmapidi-oma-vaevu-kondivat-koera?_ga=2.232752607.1980442443.1533819502-533
http://lemmikloom.delfi.ee/uudised/hallikese-kaekaik-mis-on-saanud-koerast-keda-peremees-mooda-tallinna-tanavaid-lohistas?id=78516067;
http://lemmikloom.delfi.ee/uudised/hallikese-kaekaik-vaarkoheldud-koera-eluteel-seisab-ees-suur-muutus?id=79222724;
http://lemmikloom.delfi.ee/uudised/sudamlik-tv3-video-vaarkoheldud-ja-karmi-minevikuga-hallike-otsib-endale-paris-oma-kodu?id=79719348;
http://lemmikloom.delfi.ee/uudised/hallikese-lugu-totaalse-muutumise-labi-teinud-hallikesele-sai-osaks-suur-jouluime?id=80603175
Hoiupaika hüljatud koer - https://www.ohtuleht.ee/831297/loomakaitsjad-nouavad-hoiupaika-toodud-koera-hulgamises-kriminaaluurimist
Kärt-Katrin Korbi poolt väärkoheldud hobuse juhtum (väärkohtlemine leidis aset 2015 ja 2016) https://www.ohtuleht.ee/796035/parnumaal-hobust-julmalt-kohelnud-noor-naine-astub-kohtu-ette
https://www.ohtuleht.ee/785019/pesukarusid-voidi-vaarkohelda
https://www.postimees.ee/4049425/hobusenaljutaja-sai-suudistuse-looma-julmas-kohtlemises

Liivalaia tn Mopsi päästmine, politsei haarang https://lemmik.postimees.ee/4345501/politsei-vottis-tallinnas-vaidetavalt-loomapiinajalt-ara-mopsi?_ga=2.143502709.1980442443.1533819502-53311634

Ametkondade tegevusest https://tartu.postimees.ee/4288827/vigastatud-loomadega-peab-tegelema-riik-aga-osa-vastutusest-lasub-ka-vabatahtlikel?_ga=2.232696159.1980442443

Ruhnu kassikoloonia https://lemmik.postimees.ee/4146161/ruhnlased-paasevad-metsikute-kasside-terrori-kaest?_ga=2.198470255.1980442443.1533819502-533116349.1387

Kajastamist leidsid ka erinevad üleskutsed ja pressiteated:
Märka talveunest ärganud siili! http://lemmikloom.delfi.ee/uudised/eestimaa-loomakaitse-liit-hoiatab-marka-siili-kes-sooja-talve-tottu-liiga-vara-arkab?id=77081426
https://www.ohtuleht.ee/784738/eestimaa-loomakaitse-liit-palub-aita-liialt-vara-talveunest-arganud-siili
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kulupõletamisest http://lemmikloom.delfi.ee/uudised/hooli-loodusest-oma-umber-kulupoletamisel-poora-tahelepanu-ka-loomadele?id=77921344
https://www.ohtuleht.ee/799937/eestimaa-loomakaitse-liit-palub-arge-poletage-kulu-ja-loomi

https://60pluss.postimees.ee/4083107/eesti-loomakaitse-liit-arge-poletage-kulu-ja-loomi?_ga=2.235774529.1980442443.1533819502-533116349.138705

pesitsusperiood ning ehitamine, koristamine http://lemmikloom.delfi.ee/uudised/plaanid-alustada-katuse-ja-fassaadi-ehitustoodega-ara-unusta-enne-lindude-pesitsusperioodi-koristada-katustelt-praht-

http://lemmikloom.delfi.ee/uudised/marka-vaikseid-loomi-oravapojad-ja-vigastatud-siilid-tahavad-abi?id=78048866
http://lemmikloom.delfi.ee/uudised/eestimaa-loomakaitse-liit-palub-abi-andke-loomahulgajatest-kindlasti-teada?id=79348470
http://lemmikloom.delfi.ee/loomad/ara-tee-veelindudele-karuteenet-lase-neil-minema-lennata?id=80417580

aastavahetuse pressiteade – https://www.ohtuleht.ee/849305/eestimaa-loomakaitse-liit-lemmikloomad-olgu-toas,
https://lemmik.postimees.ee/4360377/loomakaitseliit-soovitab-aastavahetusel-lemmikloomad-toas-hoida?_ga=2.231566047.1980442443.1533819502-533

Jõulude-aegsed pressiteated - https://www.ohtuleht.ee/848358/loomakaitsjad-hoiatavad-inimeste-jouluroadkoertele-ei-sobi

https://lemmik.postimees.ee/4354973/eestimaa-loomakaitse-liit-inimeste-jouluroad-ei-sobi-koertele?_ga=2.170363232.1980442443.1533819502-5331163

https://lemmik.postimees.ee/4352297/ara-kaitu-puhademeeleolus-vastutustundetult-loom-ei-ole-hea-joulukink?_ga=2.170363232.1980442443.153381950

üleskutse vaadata üle koerakuudid vastu talve https://www.ohtuleht.ee/834704/loomakaitse-liidu-soovitus-koeraomanikele-vastu-talve-kontrollige-ule-ka-koerakuudid

https://lemmik.postimees.ee/4280421/eestimaa-loomakaitse-liit-paneb-sudamele-vastu-talve-kontrollige-ule-ka-koerakuudid?_ga=2.134573745.198044244

sügistormid - https://www.ohtuleht.ee/842230/loomakaitsjad-paluvad-lemmikuid-sugistormi-eest-kaitsta

https://lemmik.postimees.ee/4321667/eesti-tormituulte-meelevallas-ara-unusta-loomi?_ga=2.33989089.1980442443.1533819502-533116349.1387050370

veelinnud https://lemmik.postimees.ee/4336355/eesti-inimesed-tapavad-jatkuvalt-lopetage-lindude-vastutustundetu-toitmine?_ga=2.136276721.1980442443.153381

üleskutse loomahülgajatest teavitamiseks - https://www.ohtuleht.ee/825190/loomakaitsjate-palve-andke-loomahulgajatest-kindlasti-teada

ülekutse abivajavast loomast teatamiseks https://lemmik.postimees.ee/4247479/loomakaitsjad-julgustavad-abivajavast-loomast-viivitamatult-teada-andma?_ga=2.235250113.1980442443.1533819

aasta loomasõber ja loomavihkaja https://lemmik.postimees.ee/4360547/selgusid-eesti-aasta-loomasober-ja-vihkaja?_ga=2.195011309.1980442443.1533819502-533116349.1387050370&
– Gabriel Vodolaztšenko (loomasõber) ja Harjumaa talunik Toomas Põder (hooletu loomapidaja, kelle tõttu hukkusid liiklusõnnetuses 3 hobust)

Memme-Taadi projekt https://lemmik.postimees.ee/4297247/memmele-ja-taadile-seltsiks-ehk-vota-oma-vanavanematele-neljajalgne-kaaslane?_ga=2.232696159.1980442443.1

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 seetõttu ka 2016. ja 2017. aastal kordades mahukam.

Koduleht
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ELL alustas 2016. aastal uue kodulehe loomist ning sellega seonduv tegevus jätkus 2017. aastal.
Infotelefon
Seoses sellega, et juhatuse liige H. Valner on avaldanud soovi juhatusest tagasiastumiseks ning ei soovi seni infotelefonina toiminud isiklikku
numbrit liidule üle anda, avas juhatus käesoleva aasta suvel uue infotelefoni numbri. Telefonile vastab vabatahtlik Kristi Metsa.
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)

31.12.2017

31.12.2016

357

7 081

Nõuded ja ettemaksed

1 029

0

Kokku käibevarad

1 386

7 081

Materiaalsed põhivarad

3 000

3 000

Kokku põhivarad

3 000

3 000

4 386

10 081

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem

10 081

-412

Aruandeaasta tulem

-5 695

10 493

4 386

10 081

4 386

10 081

Varad
Käibevarad
Raha

Põhivarad

Kokku varad
Kohustised ja netovara
Netovara

Kokku netovara
Kokku kohustised ja netovara
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Tulemiaruanne
(eurodes)

2017

2016

6

0

90 234

40 609

3 278

840

93 518

41 449

-98 426

-28 639

0

-2 000

-98 426

-30 639

-4 908

10 810

Tulud
Liikmetelt saadud tasud
Annetused ja toetused
Muud tulud
Kokku tulud
Kulud
Mitmesugused tegevuskulud
Põhivarade kulum ja väärtuse langus
Kokku kulud
Põhitegevuse tulem
Muud finantstulud ja -kulud
Aruandeaasta tulem

-787

-317

-5 695

10 493
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2017

2016

-4 908

10 810

Põhivarade kulum ja väärtuse langus

0

2 000

Kokku korrigeerimised

0

2 000

-1 029

0

-787

-317

-6 724

12 493

Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade
soetamisel

0

-5 000

Kokku rahavood investeerimistegevusest

0

-5 000

Saadud laenude tagasimaksed

0

-500

Kokku rahavood finantseerimistegevusest

0

-500

-6 724

6 993

7 081

88

-6 724

6 993

357

7 081

Rahavood põhitegevusest
Põhitegevuse tulem
Korrigeerimised

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus
Muud rahavood põhitegevusest
Kokku rahavood põhitegevusest
Rahavood investeerimistegevusest

Rahavood finantseerimistegevusest

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
31.12.2015

-412

-412

Aruandeaasta tulem

10 493

10 493

31.12.2016

10 081

10 081

Aruandeaasta tulem

-5 695

-5 695

4 386

4 386

31.12.2017
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
MTÜ Eestimaa Loomakaitse Liidu 2017. 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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