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Tegevusaruanne

Mittetulundusühingu Assisi Franciscuse Selts tegevuse eesmärk on lemmikloomade varjupaikade pidamine
ja nõustamine ning abivajavatele omanikuta loomadele veterinaarabi pakkumine.

Tegevuses juhindutakse ühingu põhikirjast, loomakaitse ja veterinaaria alasest seadusandlusest ning
üldhumaansetest printsiipidest loomadesse suhtumisel.

Tegevuse eesmärk ei ole teenida kasumit, vaid lahendada hulkuvate ja koduta jäänud loomadega
seonduvat probleemistikku – otsida neile uusi kodusid, tõsta kodanike teadlikkust kultuursest
lemmikloomapidamisest, arendada hallatavat varjupaika igati kaasaegseks ja nõuetele vastavaks
asutuseks.

 

MITTETULUNDUSÜHINGU TÖÖKORRALDUS

 

Mittetulundusühingu tööd korraldab kolmeliikmeline juhatus. Seltsi juhatuse üks liige on alati olnud
loomaarst, kes vastutab hallatava varjupaiga veterinaarse tegevuse eest, teised kaks liiget vastutavad
ühingu dokumendihalduse ja raamatupidamise korraldamise eest.

 

Mittetulundusühing alustas põhikirjalist majandustegevust juunis 2006, mil sõlmiti esimene ajutine tähtajaline
töövõtuleping Tartu Linnavalitsusega Tartu Koduta Loomade Varjupaiga haldamiseks.

Alates 26.novembrist 2013. aasta on Tartu Linnavalitsusega sõlmitud uue riigihanke tulemuste baasil
töövõtuleping tähtajaga kuni 31.detsember 2018.a. Tartu Koduta Loomade Varjupaiga haldamiseks.

 

MITTETULUNDUSÜHINGU POOLT HALLATAVA TARTU KODUTA LOOMADE VARJUPAIGA 
STATISTIKA

 

Peale Tartu linna teenindas Tartu Koduta Loomade Varjupaik 2016.aastal ka 31 muud kohalikku
omavalitsust (kasv võrreldes eelmise aastaga +7 KOVi). Lepingupartneritest kuulusid Tartu maakonda 18
kohalikku omavalitsust ja väljapoole Tartu maakonda 13 piirnevat kohalikku omavalitsust – 1 Valga
maakonnast, 5 Jõgeva maakonnast ja 7 Põlva maakonnast. Kokku teenindasime aasta lõpu seisuga
piirkonda, kus elab 183 781 inimest.
Teenust kohalikele omavalitsustele oleme seni pakkunud põhimõttel, et teenindatava omavalitsuse kaugus
varjupaigast ei ületaks märkimisväärselt 60 kilomeetrit – sellega anname parema võimaluse hulkuma
pääsenud lemmikutele oma koju tagasi saada. Samas võib seoses olukorra paranemisega lemmikloomade
pidamiskultuuris väheneda üleüldine abivajavate loomade arv ning väiksematel kohalikel omavalitsustel võib
tekkida raskusi lemmikloomade varjupaikade pidamisega, seonduvalt kõrgete püsikuludega (millest
enamuse moodustab kindlasti personalikulud, kuna elusolenditega on vajalik tegeleda puhkepäevadeta).
Seega võivad lähiaastad tuua senisesse poliitikasse muutuse, et tagada siiski ka väiksemates
omavalitsustes elavatele inimestele võimalus lemmiklooma-muredele abi saada.

 

01.jaanuarist kuni 31.detsembrini 2016.a. saabus Tartu Koduta Loomade Varjupaika kokku 1316 looma, mis
on taaskord 26 looma vähem, kui 2015. aastal (vähenemine 4,3%). Sealhulgas oli 375 koera ja 931 kassi.
Põhiline vähenemine toimus seekord üllatuslikult kasside arvelt (50 kassi vähem, kui 2015.aastal) samas,
kui saabunud koerte arv hoopis suurenes (+29 looma). Tunda annab koerte kiipimise nõue Tartu linnas –
raskuskese saabunud ja varjupaika sisse jäävate loomade osas on nihkunud maakondadest saabuvate
loomade suunas, kusjuures Tartu linnast saabuvad koerad lähevad enamuses oma kodudesse tagasi.

Koertest sai kodudesse (nii uude kui vanasse) 341 ehk 86,1% (8,4% vähem, kui eelmisel aasta, mis on 
seletatav koerte suurenenud arvuga, ehkki absoluutarvudes läks koeri koju rohkem). Kojuläinud koertest
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126 adopteeriti ja 215 tagastati omanikele. Uusi kodusid ootas aasta lõpus varjupaigas 28 koera. 
Kasside vastavad näitajad olid: 527 (51,6% - 5,2% vähem, kui eelmisel aastal, ehkki absoluutarvudes sai
koju rohkem kasse), kassi sai kodudesse. Neist 451 adopteerituid ja 76 omanikele tagastatuid. Aasta lõpus
ootas varjupaigas uut kodu 90 kassi.

 

Endiselt saab rõhutada fakti, et Tartu varjupaiga loomadest leiavad praktiliselt kõik loomad uued kodud
Eestist, mis näitab, et lemmiklooma pidamise kultuur riigis on siiski paranemas. Vähem on ka väga räigeid
loomade väärkohtlemise juhtumeid.

Vähenenud on ka muude varjupaika saabunud lemmikloomade üldarv - 10 isendit (vähenemine 5 isendit).
Liigiliselt jagunesid loomad järgmiselt: 4 tuhkrut, 3 küülikut, 2 veekilpkonna ja 1 merisiga. Kõik loomad
leidsid endile uued omanikud.

 

Tartu varjupaik kõrvaldab vastavalt lepingule Tartu linna tänavatelt ka hukkunud loomade ja lindude
korjused ning korraldab nende utiliseerimise loomsete jäätmete käitlemistehases AS Vireen.
Tartu linna tänavatel hukkus aastal 2016 koeri 4 ja kasse 57 - jätkub eelmistel aastatel alanud
langustendents. Teisi  erinevaid linde ja metsloomi sattus hukkununa linna territooriumile 49, milline arv on
pisut vähenenud - võrreldes eelmise aastaga 11%.
Liigiliselt olid linnametsloomadena enim esindatud linnud (14), rebased (13), kährikud (6), metskitsed (4),
siilid (3), nugised (2) ja jänesed (2). Üksikutest eksikülalistest olid linnas hukka saanud mäger, tuhkur, kärp
ja Emajõgi kandis linna piiridesse ka sel aastal ühe metssea.

 

Vähendamaks tuvastamatute loomade arvu ja seeläbi looma viibimisaega varjupaigas, kiibiti  ja kanti tänu
koostööle Eesti Väikeloomaarstide Seltsiga lemmiklooma registrisse  (www.lemmikloomaregister.ee)
2016.aastal 577 varjupaigast adopteeritud lemmiklooma.

 

LÜHIKOKKUVÕTE MUUST TEGEVUSEST

 

2016.osales mittetulundusühing traditsiooniliste tuluüritustena sügisesel põllumajandusloomade näitusel
Ülenurmes (Küüslaugu festival) ja Tartu Näituste korraldataval jõululaadal heategevus-müügiga. Samuti
osalesime aasta lõpul heategevusmüügiga Tartu linnavalitsuse poolt korraldatud Kiigemetsas Raekoja
platsil.

 

Kodanike poolt annetatud rahasid kasutatakse endiselt ainult otseselt loomade aitamiseks – nendest kaeti
ravikulud (sh ka vältimatu abi) ja otse ehituskontole kantud toetustest hoiutingimuste parandamise kulud.
Vältimatu abi kontole annetatud rahade eest aidati 8 erakorralist meditsiinilist abi (põhiliselt liiklustraumad)
vajavat varjupaika saabunud looma.

 

Suuremaid investeeringud varjupaiga heakorda 2016.aastal olid: vahetasime välja viimase põhiliselt kasside
pidamiseks mõeldud soemaja amortiseerunud ukse kaasaegse ja varjupaiga spetsiifikale vastava
metalluksega; alustasime koerte päevasteks hoiupaikadeks mõeldud aedikute soetamise ja ehitamisega (et
vähendada ketis peetavate loomade arvu; saime paigaldatud endisele võremajale aknad, mis võimaldab
nüüdseks kõiki loomi hoida sisetingimustes (eriti oluline talviste temperatuuride puhul); soetasime söödalattu
närilistekindlad metallkapid, mis on oluliselt vähendanud näriliste poolt tekitatud majanduslikku kahju
söödavarudele ja nende saastumisohtu.

Varjupaiga organisatsiooni struktuur muutunud ei ole, jagunedes järgmiselt: 5 talitajat, 3 loomapüüdjat, 1
loomaarst, 1 projektijuht ja 1 administraator.
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Töölepinguga töötavaid isikuid oli 2016.aasta lõpuks 11, tööjõukulude suuruseks aruandeperioodil oli
166331 eurot. Juhatuse liikmetele juhatuse liikme tasu makstud ei ole.

 

PLAANID AASTAKS 2017

 

MTÜ Assisi Franciscuse Selts jätkab vastavalt Tartu Linnavalitsusega sõlmitud töövõtulepingule alates
01.jaanuarist 2017 kuni 31.detsembrini 2017 Tartu Koduta Loomade Varjupaiga haldamist.

Püüame hoida meie pakutavat avalikku teenust võimalikult kvaliteetse ja professionaalsena. Vastavalt
võimalustele, ehk laekuvatele annetustele, jätkub ülearuste lemmikloomade vähendamise eesmärgil
täiskasvanud kasside ja koerte steriliseerimine/kastreerimine. 

Aastal 2017 jätkame loomade hoiupaikade jooksvat renoveerimist ja parendamist samuti vastavalt
laekuvatele annetustele ja oma tööga teenitud rahadele. Kuna vahepealsete arengute käigus on selgunud,
et linnaosa detailplaneeringuga on plaanis muuta  varjupaiga sissepääsu asukohta, siis peatasime
kapitaalsemad ehitused ja suuremad ümberkorraldused ning oleme asunud äraootavale seisukohale, et
võtta vastu konkreetsemad hoiupaikadesse investeerimise otsused siis, kui on selgunud juurde ehitatavate
hoonete täpsem maht, paigutus ja varjupaiga logistilise toimimise jaoks olulise tähtsusega puudujäävad
vajadused (sh on lõpetatud uue pääsla ja veterinaarkeskuse projekteerimistööd).

 

Eesti Vabariigi valitsuse poolt läbiviidav haldusreform toob ilmselt kaasa tuua muutusi kohalike
omavalitsuste koosseisudes – jälgime tähelepanelikult võimalikke muudatusi ja teeme vastavalt vajadusele
koostööpakkumisi kohalikele omavalitsustele, kus varjupaigateenus veel puudub, et aidata loomi ja loomade
aitamise läbi ka kohalikke inimesi.

Kohalike omavalitsuste poolt üles näidatava huvi korral pakume võimalust läbi viia ka sooduskiipimis-päevi
kohapeal.      

 

 

 

Kirke Roosaar                                         

MTÜ Assisi Franciscuse Selts

Juhatuse liige
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2016 31.12.2015

Varad   

Käibevarad   

Raha 46 321 42 919

Nõuded ja ettemaksed 20 002 18 598

Varud 229 33

Kokku käibevarad 66 552 61 550

Põhivarad   

Materiaalsed põhivarad 34 426 36 236

Kokku põhivarad 34 426 36 236

Kokku varad 100 978 97 786

Kohustised ja netovara   

Kohustised   

Lühiajalised kohustised   

Laenukohustised 3 294 4 109

Võlad ja ettemaksed 22 465 23 462

Kokku lühiajalised kohustised 25 759 27 571

Pikaajalised kohustised   

Laenukohustised 3 461 6 756

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused 12 222 12 140

Kokku pikaajalised kohustised 15 683 18 896

Kokku kohustised 41 442 46 467

Netovara   

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 51 319 44 739

Aruandeaasta tulem 8 217 6 580

Kokku netovara 59 536 51 319

Kokku kohustised ja netovara 100 978 97 786
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2016 2015

Tulud   

Annetused ja toetused 213 918 192 805

Tulu ettevõtlusest 73 238 64 752

Kokku tulud 287 156 257 557

Kulud   

Mitmesugused tegevuskulud -110 351 -91 680

Tööjõukulud -166 331 -156 623

Põhivarade kulum ja väärtuse langus -1 810 -1 914

Muud kulud 0 -145

Kokku kulud -278 492 -250 362

Põhitegevuse tulem 8 664 7 195

Intressikulud -448 -616

Muud finantstulud ja -kulud 1 1

Aruandeaasta tulem 8 217 6 580
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2016 2015

Rahavood põhitegevusest   

Laekunud annetused ja toetused 205 775 194 359

Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest 78 714 66 072

Muud põhitegevuse tulude laekumised 111 0

Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest -110 745 -99 391

Väljamaksed töötajatele -165 517 -155 595

Laekunud intressid 1 1

Kokku rahavood põhitegevusest 8 339 5 446

Rahavood investeerimistegevusest   

Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade

soetamisel
0 -1 050

Kokku rahavood investeerimistegevusest 0 -1 050

Rahavood finantseerimistegevusest   

Saadud laenude tagasimaksed -3 513 -2 985

Arvelduskrediidi saldo muutus -975 821

Makstud intressid -449 -616

Kokku rahavood finantseerimistegevusest -4 937 -2 780

Kokku rahavood 3 402 1 616

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 42 919 41 303

Raha ja raha ekvivalentide muutus 3 402 1 616

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 46 321 42 919
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2014 44 739 44 739

Aruandeaasta tulem 6 580 6 580

31.12.2015 51 319 51 319

Aruandeaasta tulem 8 217 8 217

31.12.2016 59 536 59 536
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded

on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates

arvestuspõhimõtetes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse

korrigeeritud soetusmaksumuses. Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud tõenäoliselt laekuvatest summadest lähtudes. Iga kliendi

laekumata arveid hinnatakse eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Nõuete bilansilist väärtust vähendatakse

ebatõenäoliselt laekuvate nõuete allahindlussumma võrra ning kahjum allahindlusest kajastatakse kasumiaruandes

mitmesuguste tegevuskuludena. Kui nõue loetakse lootusetuks, kantakse nõue ja tema allahindlus bilansist välja. Varem alla hinnatud

ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisena. 

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 euro, kajastatakse

kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudes) ja vara kasutuselevõtmise hetkel kantakse kulusse. Kuludesse kantud

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. Kapitalirendile võetud materiaalse põhivara arvestus toimub sarnaselt ostetud põhivaraga.

Materiaalse põhivara objektile tehtud hilisemad väljaminekud kajastatakse põhivarana, kui on tõenäoline, et ettevõte saab varaobjektiga seotud

tulevast majanduslikku kasu ning varaobjekti soetusmaksumust saab usaldusväärselt mõõta. Muid hooldus- ja remondikulusid kajastatakse

kuluna nende toimumise momendil.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsioonimäär määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle

kasulikust tööeast.

Piiramata kasutuseaga objekte (maa, püsiva väärtusega kunstiteosed, muuseumieksponaadid ja raamatud) ei amortiseerita.

Amortisatsiooni arvestamist alustatakse hetkest, mil vara on kasutatav vastavalt juhtkonna poolt plaanitud eesmärgil ning lõpetatakse

kui lõppväärtus ületab bilansilist jääkmaksumust, vara lõpliku eemaldamiseni kasutusest või ümberklassifitseerimisel “müügiootel

põhivaraks”. Igal bilansipäeval hinnatakse kasutatavate amortisatsioonimäärade, amortisatsioonimeetodi ning lõppväärtuse põhjendatust.

Materiaalse põhivara kajastamine lõpetatakse vara võõrandamise korral või olukorras, kus vara kasutamisest või müügist ei eeldata enam

majanduslikku kasu. Kasum või kahjum, mis on tekkinud materiaalse põhivara kajastamise lõpetamisest, kajastatakse kasumiaruandes

muude äritulude või muude ärikulude real.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir    640

Finantskohustised
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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 (v.a edasimüügi eesmärgil soetatud finantskohustused ning

negatiivse õiglase väärtusega tuletisinstrumendid, mida kajastatakse nende õiglases väärtuses). 

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi

finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse

arvestamiseks võetakse nad algselt arvele saadud tasu õiglases väärtuses (millest on maha arvatud tehingukulutused), arvestades järgnevatel

perioodidel kohustustelt intressikulu kasutades sisemise intressimäära meetodit.

Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast. Laenukohustusi,

mille tagasimakse tähtaeg on 12 kuu jooksul bilansipäevast, kuid mis refinantseeritakse pikaajaliseks pärast bilansipäeva, kuid enne

aastaaruande kinnitamist, kajastatakse lühiajalistena. Samuti kajastatakse lühiajalistena laenukohustusi, mida laenuandjal oli õigus

bilansipäeval tagasi kutsuda laenulepingus sätestatud tingimuste rikkumise tõttu.

Eraldised ja tingimuslikud kohustised

Sihtfinantseerimist kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulud, mille kompenseerimiseks sihtfinantseerimine on mõeldud.

Sihtfinantseerimine, mida saadakse eelmistel perioodidel tekkinud kulude eest või millega ei kaasne täiendavaid tulevikku suunatud tingimusi,

kajastatakse tuluna perioodis, millal sihtfinantseerimine aset leidis. Sihtfinantseerimist ei kajastata tuluna enne, kui eksisteerib piisav kindlus,

et ettevõte vastab sihtfinantseerimisega seotud tingimustele ja sihtfinantseerimine laekub. Sihtfinantseerimisega kaasnevaid võimalikke

kohustusi kajastatakse aruandes eraldiste või tingimuslike kohustustena.

Lisa 2 Tööjõukulud
(eurodes)

 2016 2015

Palgakulu 125 494 117 803

Sotsiaalmaksud 40 837 38 820

Kokku tööjõukulud 166 331 156 623

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 11 11

Lisa 3 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2016 31.12.2015

Füüsilisest isikust liikmete arv 7 7

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja

muud olulised soodustused
  

 2016 2015

Arvestatud tasu 22 107 21 267


