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TEGEVUSARUANNE
SISSEJUHATUS
MTÜ Eesti Loomakaitse Selts tegutseb 2000. aasta kevadest. Lähtuvalt Seltsi missioonist
tegelesime 2019. aastal viie põhivaldkonnaga:
1. Avalikkuse teavitamine ja ühiskonna teadlikkuse tõstmine (ennetus- ja teavitustöö) –
üleriigiliste kampaaniate ja projektide korraldamine, igapäevane meediatöö ja suhtlus
avalikkusega, sotsiaalmeedia, koostöö välisorganisatsioonidega
2. Õigusloomes osalemine - loomakaitseseaduse ja teiste loomakaitsega seonduvate
õigusaktide eesmärgipärase ja tõhusa rakendamise edendamine ning vajadusel
ettepanekute tegemine seaduste muutmiseks ja täiendamiseks
3. Loomakaitsealane järelevalve - igapäevaselt avatud infotelefonile ja e-postile
saabuvate hädajuhtumite lahendamine, loomade pidamistingimuste kontrollimine,
avalduste ja pöördumiste koostamine ametkondadele (VTA, politsei jt) juhtumite
lahendamiseks
4. Loomade otsene abistamine – hättasattunud loomade raviarvete ja teiste
veterinaarsete protseduuride (kiibistamine, vaktsineerimine, steriliseerimine/
kastreerimine) hüvitamine, loomade transport, hoiukodude kulude hüvitamine,
loomade toiduabi ja muude loomadele eluks vajalike vahendite tagamine
5. Inimeste koolitamine – lastele ja täiskasvanutele loomakaitsealaste ja loomade heaolu
puudutavate koolituste läbivimine, infotundide korraldamine erinevate kampaaniate
raames

ELS NUMBRITES 2019. AASTA VÄLTEL
1898 teadet infoliinile
Eesti Loomakaitse Seltsi infotelefonile, e-posti aadressile ja Facebooki lehekülgedele saabus
aasta jooksul 1898 nõustamist ja lahendamist vajavat juhtumit.

103 pöördumist ja avaldust
Koostasime erinevatele ametkondadele nagu Veterinaar- ja Toiduamet, Politsei- ja
Piirivalveamet ning kohalikud omavalitsused juhtumite lahendamiseks 103 pöördumist ja
avaldust.

160 loomade pidamistingimuste kontrolli
Meile saabunud teadete alusel käisime vabatahtlike abiga kontrollimas erinevate loomade
pidamistingimusi 160 korral.

üle 13 248 euro ja üle 126 abistatud looma
Tasusime13 248 euro ulatuses 126 hättasattunud looma veterinaarsete protseduuride arveid ja
muid loomade abistamisega seotud kulusid.

1353 uut Facebooki fänni
Eesti Loomakaitse Seltsi Facebooki lehel oli aasta lõpuks 16 428 fänni, mis tähendab, et
saime aastaga juurde 1340 uut sõpra.

350 mainimist meedias
Keskmiselt mainiti Eesti Loomakaitse Seltsi kuus 29,2 korral. Eesti meedias mainiti ELSi 350
korda.
ME OLEME TÄNULIKUD MEIE LIIKMETELE, ANNETAJATELE,
VABATAHTLIKELE, TOETAJATELE JA KOOSTÖÖPARTNERITELE!

LIIKMED JA ÜLDKOOSOLEKUD, TÖÖTAJAD JA JUHTKOND
2019. aastal võeti vastu 3 uut liiget ja aasta lõpu seisuga oli seltsi liikmeid kokku 191, kellest
üks organisatsioon (MTÜ Tartu Kassikaitse) ning ülejäänud eraisikud.
Arvasime seltsist välja 1 liiget, kes ei olnud kaks või enam aastat liikmemaksu tasunud, polnud
seda jätkuvalt nõus tegema ja/või soovisid seltsist lahkuda.
2019. aastal viisime läbi ühe üldkoosoleku:
28.06.2019 kinnitati 2018. aasta majandusaasta aruanne. Pikendati juhatuse liikme volitusi.
Võeti vastu uus põhikiri.

Juhatus
Eesti Loomakaitse Seltsi juhatus alustas 2019. aastat koosseisus Geit Karurahu, Jana Adamsons
ja Kaisa Kaljurand.
Juhatuse liikmed osalevad juhatuse töös vabatahtlikkuse alusel ja ühelegi juhatuse koosseisule
juhatuse töös osalemise eest väljamakseid ei tehtud.

Töötajad
Geit Karurahu – kommunikatsiooni- ja turundusjuht (1.05.2018)
Kelli Rääbis - assistent (29.06.2019). Marika Midro asendaja.
Margit Midro - otsese abistamise juht (13.11.2017)
Marika Midro - assistent (13.11.2017) lapsepuhkusel
Raamatupidamisteenust pakub Eesti Loomakaitse Seltsile alates 2013. aasta septembrist
Priivato OÜ.
Lisaks töötajatele on Eesti Loomakaitse Seltsi töödest võtnud osa vabatahtlikud, kelle töötunnid
on olnud seltsi eesmärkide täitmisel oluliseks panuseks.

ELSi TEAVITUSKAMPAANIAD,
MEEDIATEGEVUS JA MUUD TEGEVUSED
2019. aastal viis ELS läbi 12 kampaaniat, üleskutset, koostööprojekti ja 6 koolitust, loengut.

JAANUARIS toimus värbamiskampaania “Kuidas sina saad loomi aidata?”, mille raames
otsiti ELSi juurde vabatahtlikke. Lisaks toimus teavituskampaania “Märka mind”, kus jagasime
inimestele huvitavaid fakte erinevate põllumajandusloomade kohta.
Pressiteade: https://loomakaitse.ee/tule-aitame-loomi-uheskoos/
16.09.2019 Avaldasime toetus Tallinna varjupaigale, mida haldab Varjupaikade MTÜ. Varjupaiga vastu
alustati
laimukampaaniat.
https://www.facebook.com/eestiloomakaitseselts/photos/a.1473221976116672/1768489633256570
17.09.2019 kogusime annetusi kõrvakasvajaga kassi Mummu jaoks.
21.09.2019 kogusime annetusi Paldiskis hüljatud kassi terviseuuringuteks.

VEEBRUARIS otsisime juurde püsiannetajaid, kampaaniaga “Tule hakka loomadele
PÜSIANNETAJAKS!”. Alustasime Varjupaikade MTÜga ja Sotsiaalkindlustusametiga
koostööd naiste tugikeskuste teenuse osutajatega. Nüüdsest saavad vägivallaohvritest naised
tugikeskusesse minnes anda oma looma meie või Varjupaikade MTÜ hoole alla. Alustasime
iga-aastase steriliseerimise ja kastreerimise kampaania tevitusega.
Pressiteade: https://loomakaitse.ee/pressiteade-mis-saab-sinu-annetusest-kui-valid-toetada-loomi/
https://loomakaitse.ee/pressiteade-martsis-steriliseeri-voi-kastreeri-oma-lemmikloom/
https://loomakaitse.ee/miks-steriliseerida-kasteerida-oma-lemmik/
8.02.2019 otsisime hoiukodu haige käpaga hulkuvale kassile.
12.02.2019 kutsusime sotsiaalmeedias inimesi üles sõbrapäeva eel aitama neljajalgseid sõpru.
14.02.2019 käis meie pikaajaline vabatahtlik Dagmar Kase külas Tallinna Kuristiku Gümnaasium 3.
klassi õpilastel. Rääkis lastele loomade õigustest ja lemmikloomade, tundevõimeliste indiviidide
üldvajadustest, tähelepanuga kassidel.
18.02.2019 teavitasime inimesi pääskülas maha murtud metskitsedest ja palusime koeri lahtiselt mitte
jalutada.

MÄRTSIS toimus steriliseerimise ja kastreerimise kampaania “Oi ei, kast tõesti jälle?”.
Lisaks palusime inimestel teavitada meid kassikolooniatest, et saaksime jõudumööda nendega
tegeleda või suunata omavalitsusele.
08.03.2019 külastasid Margit Midro, Geit Karurahu ja Evelyn Valtin Veterinaar- ja Toiduametit.
Kohtumisel arutasime kuidas koostöös koduloomade pidamistingimusi kontrollida ja veelgi
efektiivsemalt loomi kaitsta. Lisaks rääkisime pisi-ja eksootiliste loomade müügist ja kodus pidamisest

ning lemmikloomavabrikute töö takistamisest. Oluline teema oli loomulikult ka lemmikloomade
kiibistamise ja registreerimise üle-eestilise kohustuse kehtestamine.
14.03.2019 kutsusime inimesi ostlema Kadaka kirbukasse, kus olid müügil ELSile annetatud riided.
19.03.2019 otsisime hoiukodu halbades tingimustes elavale koerale.
20.03.2019 tähistasime ELSi 19 sünnipäeva.
22.03.2019 tänasime Pirita Linnaosavalitsust koostöö eest.
25.03.2019 teavitasime, et Hiina loobub valmis kosmeetikatoodete testimisest loomadel.
26.03.2019 - 05.04.2019 jagasime loomaarstide ja spetsialistide kommentaare lemmikloomade
steriliseerimise ja kastreerimise kohta.
27.03.2019 tänasime koostöö eest Tallinna Keskkonnaametit.
28.03.2019 otsisme hoiukodu just poeginud emakassile.
29.03.2019 osales juhatuse liige Kaisa Kaljurand MTÜ Eesti Juhtkoerte Kasutajate Ühing
heategevuslikul õhtusöögil, kus räägiti neljakäpaliste olulisusest ning nende treenimisest.

APRILLIS korraldasime koolitusi teemal “Kuidas hoolitseda pisi- ja eksootiliste loomade
eest?”. Koolitused toimusid erinevates PetCity kauplustes ja kokku toimus 4 loengut. Andsime
teada Rahvusvahelise loomakaitse konverentsi toimumise aja. Lisaks kutsusime inimesi üles
eelistama pigem mahepidamisest pärit kanamune.
Pressiteade: https://loomakaitse.ee/kuidas-hoolitseda-pisi-ja-eksootiliste-loomade-eest/
https://loomakaitse.ee/eesti-loomakaitse-selts-soovitab-eelista-mahepidamisel-peetavatekanade-mune/
1.04.2019 kutsusime inimesi üles andma allkirja, et teha ettepanek kehtestatamaks ilutulestiku
kasutamiseks täiendavad piirangud!
1.04.2019 jõudis meieni üks uudis, nimelt oleme valitud annetuskeskkonda Ma armastan aidata.
03.04.2019 osalesime pöördumises. Pöördumises palusid organisatsioonid Eesti Metsa Abiks, Eesti
Loomakaitse Selts, Loomus ja Eesti Ornitoloogiaühing ministril kasutada õigust piirata lindude ja
loomade sigimisperioodil tehtavaid raieid, hoidmaks ära metsaelanike tarbetut hukkumist.
05.04.2019 kuulutasime välja, et oktoobris toimub Eesti esimene ja suurim loomakaitse konverents.
16.04.2019 kogusime annetusi kassile, kes leitis aptaatses olekus Keilast.

MAIS alustasime heategevusliku ürituse “Käpakäik” reklaamimisega.
Pressiteade: https://loomakaitse.ee/pressiteade-liigume-loomade-heaks/
09.05.2019 kutsusime inimesi üles allkirjastama Nähtamatud Loomade algatuatud petitsiooile
karusloomafarmide keelustamiseks.
11.05.2019 toimus heategevuslik müük Mustika keskuses Taimetoidupäeval.
16.05.2019 kutsusime inimesi üles valima loomasõbralikult ehk valima Euroopa Parlamenti kandidaate,
kes seisavad ka loomade heaolu eest.

JUUNIS 8. juunil toimus heategevuslik üritus “Käpakäik”. Liitusime MTÜ Eesti Metsa Abiks
üleskutsega nõuda ministrilt raierahu järgimist. Teavitasime loomaomanikke kuuma ilmaga
kaasnevatest ohtudest loomadele ja seletasime, kuidas loomi hoida nii, et nad kuumarabandust
ei saa.

Pressiteade: https://loomakaitse.ee/sissi-liiga-palju-loomi-elab-halbades-tingimustes/
https://loomakaitse.ee/pressiteade-loomasobrad-marssisid-pirita-promenaadil/
08.06.2019 toimus heategevuslik üritus “Käpakäik”.
11.06.2019 teavitasime, et Kanada keelustas delfiinide, vaalade ja pringellaste pidamise vangistuses.
15.06.2019 osalesime Laagri kohvikute päeval, kus heategevuslik kohvik “Käpp ja käsi” müüs
loomadele raha kogumiseks vegan küpsetisi.
17.06.2019 kogusime annetusi Mooste kassi, Bedro silmaoperatsiooniks.

JUULIS palusime abi inimestelt, et nad aitaksid meil hoida ja toita meie hoolealused.
Teavitasime inimesi, kuidas roomajaid oma aiast eemal hoida. Teavitasime inimesi, kuidas
aidata oma loomi kuuma ilma korral - mida teha ja mida mitte.
Pressiteade:
https://loomakaitse.ee/eesti-loomakaitse-selts-ara-jata-oma-lemmikut-sooja-ilmagaautosse-ega-otsese-paikesevalguse-katte/
https://loomakaitse.ee/pressiteade-kuidas-hoida-roomajad-koduaiasteemal/?fbclid=IwAR1X1AgDPP_ExRPHbzrsQIYg_Ac8KeME4J2IQUHerG2EdEWRH0GPjdtNIDg
01.07.2019 jõudsid looma poest meie hoole alla halvas seisus merisead, kellele kogusime annetusi.
03.07.2019 tuletasime kassiomanikele meelde, et oma looma ei tohi hulkuma lasta.
08.07.2019 kutsusime inimesi annetama Ma Armastan Aidata keskkonnas.
15.07.2019 kutsusime inimesi annetama toitu ja muud vajalikku ELSis hoiul olevatele loomadele.
25.07.2019 kutsusime inimesi üles ostlema Kuma Design veebipoes, kuna Kuma toetab ELSi.
28.07.2019 tänasime Swedbanki kliente, kes oma preemiapunktid loomadele annetasid.
31.07.2019 teavitasime inimesi petistest kerjustest tänaval ja kutsusime inimesi valima, kellele nad oma
raha annetavad.

AUGUSTIS alustasime teavituskampaaniaga “Kiibi või kaota”, kus teavitasime
loomaomanikke lemmiku kiipimise ja registreerimise vajalikkusest. Tuletasime inimestele
meelde, et suve lõppedes tuleb maakodudest ja suvilatest ka oma lemmikloomad kaasa võtta.
Kutsusime inimesi rahvusvahelisele loomakaitse konverentsile, mis toimus 2 kuni 3 oktoober.
Pressiteade: https://loomakaitse.ee/mida-me-teeme/kiibi-voi-kaota/

https://loomakaitse.ee/pressiteade-lemmikloom-vota-kogu-temaeluks/?fbclid=IwAR1X1AgDPP_ExRPHbzrsQIYg_Ac8KeME4J2IQUHerG2EdEWRH0GPjd
tNIDg
https://loomakaitse.ee/pressiteade-oktoobris-toimub-tallinnas-rahvusvaheline-loomakaitsekonverents/
01.08.2019 palusime inimestel prügi mitte metsa jätta, kuna see on ohtlik metsloomadele ja
lindudele.
05.08.2019 osalesid meie vabatahtlikud Tartus Keskkonnaameti poolt korraldatud koolitusel,
et õppida metsloomi ja linde aitama ning hindama millal nad üldse vajavad abi.

08.08.2019 käis Marika Nekljudova rääkimas Raadio 4 hoiukoduks olemisest ja loomadest.
26.08.2019 käis Marika Nekljudova Terevisioonis ja Tallinna TVs rääkimas hüljatud
loomadest.
28.08.2019 kutsusime inimesi taas osalema loomakaitse konverentsil.
31.08.2019 osalesime Telliskivi Kirbulaadal ja kogusime raha loomadele.

SEPTEMBRIS tutvustasime loomakaitse konverentsi kava ja esinejaid.
Pressiteade:
organisatsioon-usa-st/

https://loomakaitse.ee/pressiteade-tallinnas-jagab-mtu-juhtimise-kogemusi-

01.09.2019 toimusid ELSi suvepäevad Pirita Seikluspargis.
02.09.2019 kogusime annetusi värskele koera emale, kelle poegimine ei läinud kergelt.
18.09.2019 kogusime annetusi just sündinud ära visatud kassipoegadele.
24.09.2019 meie tubli vabatahtlik Elise osales teisipäeval Kultuurikatlas Tallinna Töö- ja
Karjäärimessi paneeldiskussioonis teemal „Kuidas vabatahtlik töö on mind elus edasi
aidanud?“. Elise jagas oma kogemusi loodetavasti tublide uute noorte vabatahtlikega.
28.09.2019 osales Kaisa Kaljurand Purina korraldatud üritusel.

OKTOOBRIS kuulutasime välja aasta kõige loomasõbralikuma ja -vaenulikuma teo
valimised. Toimus rahvusvaheline loomakaitse konverents ja gala õhtusöök.
Pressiteade: https://loomakaitse.ee/vali-aasta-koige-loomasobralikum-ja-vaenulikum-tegu/
https://loomakaitse.ee/pressiteade-loomakaitse-konverentsil-osales-ule-100-inimese-viiest-riigist/
2. - 3. 10.2019 toimus Rahvusvaheline loomakaitse konverents ja gala õhtusöök. Konverentsil osales
130 inimese viiest riigist.
10.10.2019 esitasime kandidaadi, Agnes Saksa, aasta vabatahtlike valimisse.
30.10.2019 osalesid Geit Karurahu ja Margit Midro Veterinaar- ja Toiduametis eksootiliste
lemmikloomade teemalisel arutelul. Arutelu peamiseks küsimuseks oli, kas eksootiliste loomade
pidamist ja müüki peaks senisest enam reguleerima. Kõik osalejad leidsid, et peab. Küsimuseks jäi kuidas?

NOVEMBRIS kuulutasime välja aasta kõige loomasõbralikuma ja -vaenulikuma teo.
Alustasime koostööd mTaskuga, kus saab erinevatele heategevuslikele organisastioonidele
annetada. Algas teavituskampaania “Me ei ole..” mille raames juhtisime inimeste tähelepanu,
et pisi- ja eksootiliste loomade pidamine ei ole lihtne ega odav. Toimus Julia Beljajeva ja
Nufnufi sotsiaalmeedia laikide kogumise kampaania, mille tulemusel annetati meile 55 kg
koeratoitu ja 4 kassipesa.
14. - 15.11 veetsime oma naiskonnaga kaks intensiivset päeva Brüsselis. Esimesel päeval
külastasime Marina Kaljurand kutsel Euroopa Parlamenti ja tutvusime sealse tööga.
Loomulikult kohtusime ka ELSi liikme Marinaga, arutasime mitmetel olulistel loomakaitse

teemadel nagu lemmikloomade kiipimine ja ühtne register, positiivse nimekirja kasutusele
võtmine eksootiliste loomade osas, katseloomade seaduse muutmine, lemmikloomade
steriliseerimine ja kastreerimine jne. Lisaks külastasime Eesti Vabariigi alalist esindust
Euroopa Liidu juures.
Teisel päeval külastasime Eurogroup for Animalsi, kus arutasime mitmetel erinevatel teemadel.
Põhjalikumalt peatusime positiivse nimekirja kasutusele võtmisel, lemmikloomade kiipimise ja
registreerimise kohustuslikuks muutmisel ning arutasime huntide olukorda Eestis ja Euroopas.
Pressiteade: https://loomakaitse.ee/pressiteade-pisi-ja-eksootilised-loomad-ei-sobi-esimesekslemmikuks-lapsele
07.11.2019 tuletasime inimestele meelde, et nad enne auto käivitamist kontrolliks ega mõni kass ei ole
auto mootori või rattakoopasse sooja otsima tulnud.
20.11.2019 kutsusime inimesi annetama meile mTaskus.
26.11.2019 uurisime Tartu linnalt kuidas on plaanitud hoida ja tagada kesklinna toodavate kanade
turvalisus ja heaolu.
27.11.2019 avaldati Marika Nekljudova ja Geit Karurahu artiklid Varjupaikade MTÜ ajakirjas “Käpa
all”.
29.11.2019 püüdsime leida hoiukodu viiele leitud kutsikale.

DETSEMBRIS kutsusime inimesi üles annetama loomadele toitu ja muud vajalikku
kampaaniaga “Tee koos Jüriga jõulukink abivajavatele loomadele!”. Korraldasime
heategevusliku jõuluoksjoni. Kuu lõpus tuletasime inimestele meelde, et ilutulestikuga
kaasnevad valgussähvatused ja paugud on paljudele loomadele hirmutavad ning võivad panna
loomad ettearvamatult käituma.
Pressiteade:
kaljurannaga/

https://loomakaitse.ee/heategevuslikul-oksjonil-on-ohtusook-marina-

https://loomakaitse.ee/hoolime-loomadest-ka-aastavahetuse-pidustuste-ajal/

20.12.2019 toimus ELSi jõulupidu.
07.12.2019 kogusime annetusi kass Nilsi raviarvete tasumiseks.
12.12.2019 kutsusime inimesi üles andma allkirja, et teha ettepanek kehtestatamaks ilutulestiku
kasutamiseks täiendavad piirangud.
12.12,2019 tegid Geit Karurahu ja Margit Midro lühikese ettekande lubatud loomaliikide nimekirjast
Veterinaar- ja Toiduametis toimunud ümarlaual. Vaatamata meie poolt esitatud faktidele ja näidetele jäi
peale soov, et nimekirja koostamine ja rakendamine oleks võimalikult lihtne ning inimestel oleks
vabadus pidada loomi, kui nad pole otseselt ohtlikud inimesele ja keskkonnale. Seda kõike nähakse just
negatiivses nimekirjas.
14.12.2019 andis Ülemiste keskus üle annetuse 1000 eurot, mis kesksus koos klientidega loomadele
kogus.
16.12.2019 osalesime Stroomi keskuse jõululaadal.
17.12.2019 külastasid Marika Nekljudova ja Geit Karurahu Tallinna Kunstigümnaasiumit, kus Marika
andis 2 loengut pisi- ja eksootiliste loomade pidamise kohta.
19.12.2019 otsisime hoiukodu halbades tingimustes elavale koerale.

RAHVUSVAHELINE KOOSTÖÖ
2019. aastal jätkas ELS liikmena rahvusvahelisel tasandi organisatsioonides Eurogroup for
Animals, ENDCAP (The European network to END the keeping of wild animals in CAPtivity),
WSPA (World Society for the Protection of Animals) ja CIWF (Compassion in World of
Farming) ja EU Dog and Cat Alliance.
Lisaks teeme koostööd eksootiliste loomade valdkonnas organisatsiooniga AAP Animal
Advocacy and Protection, kelle liige osales ja esines ka toimunud loomakaitse konverentsil
Eestis.
Eurogroup for Animals - teeme hetkel väga aktiivset koostööd positiivse nimekirja
kehtestamise eesmärgil ning kiipimise ja registreerimise kohustuse kehtestamiseks.

EESTI LOOMAKAITSE SELTS

2019. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2019

31.12.2018

52 544

55 397

952

1 896

53 496

57 293

53 496

57 293

7 278

7 745

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused

56 593

56 669

Kokku lühiajalised kohustised

63 871

64 414

63 871

64 414

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem

-7 121

7 083

Aruandeaasta tulem

-3 254

-14 204

-10 375

-7 121

53 496

57 293

Lisa nr

Varad
Käibevarad
Raha
Nõuded ja ettemaksed
Kokku käibevarad
Kokku varad

2

Kohustised ja netovara
Kohustised
Lühiajalised kohustised
Võlad ja ettemaksed

Kokku kohustised

4

Netovara

Kokku netovara
Kokku kohustised ja netovara
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Tulemiaruanne
(eurodes)

2019

2018

Lisa nr

Liikmetelt saadud tasud

1 196

2 048

Annetused ja toetused

64 794

50 522

950

0

3 401

0

70 341

52 570

-23 712

-17 633

6

-9 418

-9 637

7

Tööjõukulud

-40 470

-39 510

8

Kokku kulud

-73 600

-66 780

-3 259

-14 210

5

6

-3 254

-14 204

Tulud

Tulu ettevõtlusest
Muud tulud
Kokku tulud

5

Kulud
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
Mitmesugused tegevuskulud

Põhitegevuse tulem
Muud finantstulud ja -kulud
Aruandeaasta tulem
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2019

2018

-3 259

-14 210

944

10 800

-467

658

5

6

-2 777

-2 746

Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,
toetustest

-76

4 069

Kokku rahavood finantseerimistegevusest

-76

4 069

Kokku rahavood

-2 853

1 323

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses

55 397

54 074

Raha ja raha ekvivalentide muutus

-2 853

1 323

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

52 544

55 397

Rahavood põhitegevusest
Põhitegevuse tulem
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus
Laekunud intressid
Kokku rahavood põhitegevusest
Rahavood finantseerimistegevusest
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Kokku netovara
Akumuleeritud tulem
31.12.2017

7 083

7 083

-14 204

-14 204

31.12.2018

-7 121

-7 121

Aruandeaasta tulem

-3 254

-3 254

-10 375

-10 375

Aruandeaasta tulem

31.12.2019
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
Käesolev raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti finantsaruandluse standardi kohaselt. Eesti finantsaruandluse standardi
põhimõtted on kehtestatud Eesti Raamatupidamise seadusega, mida täiendavad Raamatupidamise toimkonna juhendid.

Raha
Rahana kajastatakse raha pankades. Eesti Loomakaitse Seltsil puudub sularahakassa. Sularahas laekunud korjanduskastide annetused viiakse
peale tühjendaja poolt akti koostamist panka.
Nõuded ja ettemaksed
Kõiki nõudeid kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses, lähtudes laekumise tõenäolisusest. Iga nõuet käsitletakse
individuaalselt. Ebatõenäoliselt laekuvad summad kantakse kuludesse ning kajastatakse bilansis "Ebatõenäoliselt laekuvate summadena",
lootusetud summad kantakse juhatuse otsuse alusel bilansist välja.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad
Materiaalse põhivarana võetakse arvele varad, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta ja maksumus alates 639 eurost. Varad, mille kasulik
tööiga on üle ühe aasta, kuid soetusmaksumus alla 639 euro, kantakse kasutusele võtmise hetkel täielikult kulusse.
Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit.

Annetused ja toetused
Eesti Loomakaitse Selts jaotab saadud annetused sihtotstarbelisteks ja mittesihtotstarbelisteks. Sihtotstarbelised annetused ja
toetused kantakse selle perioodi tuludesse kui tehakse nendega seotud kulud. Kasutamata toetuse jääk võetakse bilansis arvele
tulevaste perioodide ettelaekunud tuluna.
Mittesihtotstarbelised toetused kantakse tuludesse nende laekumise hetkel.
Tulud
Tulude kajastamine toimub kooskõlas RTJ 12 ja RTJ 14 nõuetega.
Liikme- ja sisseastumismakse kajastatakse tuluna nende laekumise hetkel.
Heategevuslikust müügist saadud tulud kantakse tuludesse nende laekumise hetkel.

Kulud
Kulud kajastatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt. Seltsi kuludeks on projektidega ja kampaaniatega seotud sihtotstarbelised tegevusja palgakulud, loomade otsese abistamisega seotud kulud, mitmesugused tegevuskulud, personalikulud ja muud kulud.
Muude kulude all näidatakse lootusetuks tunnistatud nõudeid, makstud trahve ja viiviseid ning nendelt arvestatud ja tasutud ettevõtte tulumaksu.

16

EESTI LOOMAKAITSE SELTS

2019. a. majandusaasta aruanne

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2019
Nõuded ostjate vastu

12 kuu jooksul
635

635

635

635

Ruumide rendi tagatisraha

317

317

Kokku nõuded ja
ettemaksed

952

952

Ostjatelt laekumata
arved

31.12.2018
Nõuded ostjate vastu

12 kuu jooksul
785

785

785

785

794

794

Viitlaekumised

794

794

Ruumide rendi tagatisraha

317

317

1 896

1 896

Ostjatelt laekumata
arved
Muud nõuded

Kokku nõuded ja
ettemaksed

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

31.12.2019
Ettemaks

31.12.2018

Maksuvõlg

Ettemaks

Maksuvõlg

Üksikisiku tulumaks

0

521

0

561

Sotsiaalmaks

0

1 576

0

1 645

Kohustuslik kogumispension

0

95

0

99

Töötuskindlustusmaksed

0

115

0

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad

2 307

120
2 425
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Lisa 4 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2019

12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele

Lisa nr

329

329

Võlad töövõtjatele

4 642

4 642

Maksuvõlad

2 307

2 307

Kokku võlad ja ettemaksed

7 278

7 278

31.12.2018

12 kuu jooksul

Lisa nr

Võlad tarnijatele

1 857

1 857

Võlad töövõtjatele

3 224

3 224

Maksuvõlad

2 425

2 425

Muud võlad

239

239

Muud viitvõlad
Kokku võlad ja ettemaksed

3

239

239

7 745

7 745

3

Lisa 5 Annetused ja toetused
(eurodes)

2019

2018

Mittesihtotstarbelised annetused ja toetused

15 647

14 842

Sihtotstarbelised annetused ja toetused

42 965

20 966

Anonüümsed annetused ( annetuskõned ja annetuskastid)

2 561

11 474

Annetusmüük

1 880

2 565

Loomade loovutustasud

1 741

675

64 794

50 522

20 000

0

2019

2018

Rahaline annetus

64 794

50 522

Kokku annetused ja toetused

64 794

50 522

Kokku annetused ja toetused
sh eraldis riigieelarvest

Rahalised ja mitterahalised annetused

Aruandeaastal toetas Maaeluministeerium Eesti Loomakaitse Seltsi teavitustegevust 20 000 euroga.

Lisa 6 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

Kulud loomade ravile, toidule ja muule otsesele abistamisele
Ürituste korralduskulud
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide
otsesed kulud

2019

2018

16 814

17 633

6 898

0

23 712

17 633
18
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Ürituste korralduskuludest 6898 eurot kaeti aruandeaastal Maaeluministeeriumi poolt finantseeritud teavitusprojekti vahenditest.

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

2019

2018

1 901

1 901

Mitmesugused bürookulud

769

2 622

Lähetuskulud

301

0

Koolituskulud

0

50

317

310

Teavitus ja ürituste kulud

5 272

179

Loomadega seotud kulud

0

3 648

858

927

9 418

9 637

Üür ja rent

Riiklikud ja kohalikud maksud

Liikmemaks
Kokku mitmesugused tegevuskulud

Teavituskuludest 3473 eurot kaeti aruandeaastal Maaeluministeeriumi poolt finantseeritud teavitusprojekti vahenditest.

Lisa 8 Tööjõukulud
(eurodes)

2019

2018

Palgakulu

30 247

29 253

Sotsiaalmaksud

10 223

10 257

Kokku tööjõukulud

40 470

39 510

2

2

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale

Töötasukuludest 9629 eurot kaeti aruandeaastal Maaeluministeeriumi poolt finantseeritud teavitusprojekti vahenditest.

Lisa 9 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga
31.12.2019

31.12.2018

Füüsilisest isikust liikmete arv

190

186

Juriidilisest isikust liikmete arv

1

0

2019

2018

17 347

8 464

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja
muud olulised soodustused

Arvestatud tasu
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Eesti Loomakaitse Seltsi juhatusse kuulusid 2018 aastal - Geit Karurahu, Jana Adamsons ja Kaisa Kaljurand.
Geit Karurahu asus 2018 aasta maist tööle ka seltsi kommunikatsioonijuhina ja sai selle töö eest 2018 aastal tasu 8 464 eur, aruandeaastal
17 347 euri.
Seltsi juhatuse liikmed töötavad vabatahtlikena. Juhatuse liikmetele ei ole ette nähtud mingit kompensatsiooni ega garantiid tagasiastumisel või
tähtaja möödumisel.
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