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Tegevusaruanne
TEGEVUSARUANNE 2018

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 dokumendi-/varjupaigahalduse 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.november 2013. aastast on Tartu Linnavalitsusega sõlmitud 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 2018.aastal pärast haldusreformi
moodustunud 13 uut kohalikku omavalitsust. Teenindatav piirkond ulatus Võrtsjärvest Peipsi järveni ja
teistpidi Setomaast Avinurmeni – ehk et haldusreformi tulemusel suurenes nii teenindatav pindala kui ka
elanikkonna hulk. Lepingupartneritena teenindasime kõiki Tartu maakonna omavalitsusi ja väljapoole Tartu
maakonda 6 piirnevat kohalikku omavalitsust – 1 Jõgeva, 1 Võru ja 3 Põlva maakonnast ning 1 osavald
Valga maakonnast.
Teenust kohalikele omavalitsustele oleme seni üritanud pakkuda põhimõttel, et teenindatava omavalitsuse
kaugus varjupaigast ei ületaks märkimisväärselt 60 kilomeetrit – sellega oleme püüdnud anda parema
võimaluse hulkuma pääsenud lemmikutele oma koju tagasi saada. Paraku tõi haldusreform kaasa kohalike
omavalitsuste haldusalade suurenemisega ning seetõttu suurenesid kilometraažid. Muidugi võib seoses
olukorra paranemisega lemmikloomade pidamiskultuuris väheneda üleüldine abivajavate loomade arv ning
kindlasti on omavalitsusi, kus ei ole mõistlik pidada ülal lemmikloomade varjupaika, seonduvalt kõrgete
püsikuludega (millest enamuse moodustab kindlasti personalikulud, kuna elusolenditega on vajalik tegeleda
aastaringselt ning puhkepäevadeta).

01.jaanuarist kuni 31.detsembrini 2018.a. saabus Tartu Koduta Loomade Varjupaika kokku 1378 looma, mis
on 63 looma vähem, kui 2017. aastal (vähenemine 4,35%). Sealhulgas oli 386 koera ja 970 kassi. Põhiline
vähenemine toimus kasside arvelt (102 kassi vähem, kui 2017.aastal). Koerte osas oli täheldatav pigem
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loomade arvu tõus (+65 looma). Endiselt oma positiivset mõju koerte kiipimise nõue Tartu linnas – endiselt
on raskuskese saabunud ja varjupaika sisse jäävate loomade osas maakondadest saabuvate loomade
suunas, kusjuures Tartu linnast saabuvad koerad lähevad enamuses oma kodudesse tagasi, vähendades
seeläbi hulkuvatest loomadest tingitud kulutusi linnavalitsusele. Tuntav on ka mõningane tõus omaniku poolt
erinevatel põhjustel loobutud koerte osas.
Koertest sai kodudesse (nii uude kui vanasse) 356 koera ehk 85,4% (1,4% rohkem, kui eelmisel aasta, ehk
absoluutarvudes +38 looma). Koju läinud koertest 120 (+/-0) adopteeriti ja 237 (+39) tagastati omanikele.
Tunda annab tendents, et suured koerad saavad iga aasta järjest kehvemini uutesse kodudesse, küll aga
aitab kiipimine kenasti loomi kodudesse tagasi. Uusi kodusid ootas aasta lõpus varjupaigas 24 koera.
Kasside vastavad näitajad olid: 513 (47,8% - 2,2% vähem, kui eelmisel aastal, absoluutarvudes -71 looma)
kassi sai kodudesse. Neist 427 (-58) adopteerituid ja 86 (-13) omanikele tagastatuid. Aasta lõpus ootas
varjupaigas uut kodu 91 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. Endiselt on meie
teeninduspiirkonnas õnneks suhteliselt vähe väga räigeid loomade väärkohtlemise juhtumeid.
Suhteliselt stabiilsena püsib aasta lõikes muude varjupaika saabunud lemmikloomade üldarv: 22 isendit
(suurenemine 6 isendit). Liigiliselt jagunesid loomad järgmiselt: 10 naerutuvi, 6 küülikut, 2 viirpapagoid, 1
nümfkakaduu, 1 merisiga, 1 stepikilpkonn ja 1 kuningboa. 2 looma tagastati omanikele ja 1 viirpapagoi suri
ilmselt külmetumise tagajärjel. Ülejäänud loomad said endile uued kodud.

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 2017 koeri 6 (+3) ja kasse 34 (-2) – jätkub siiski eelmistel aastatel
alanud langustendents. Teisi erinevaid linde ja metsloomi sattus hukkununa linna territooriumile 70 (+14),
milline arv on taas pisut kasvanud - võrreldes eelmise aastaga 20%.
Liigiliselt olid linnametsloomadena enim esindatud linnud (22), rebased (13), kährikud (6), metskitsed (10) ja
teisi pisiloomi 19 (+6) – sh mägrad (4), nugised, jänesed jne.

Vähendamaks tuvastamatute loomade arvu ja seeläbi looma viibimisaega varjupaigas, kiibiti ja kanti tänu
koostööle Eesti Väikeloomaarstide Seltsiga lemmiklooma registrisse (www.lemmikloomaregister.ee)
2018.aastal 633 (-71) varjupaigast adopteeritud lemmiklooma.

LÜHIKOKKUVÕTE MUUST TEGEVUSEST

Kohalik omavalitsus on toetanud Tartu Koduta Loomade Varjupaiga igapäevategevust summas 195720
eurot, millest on tasutud personali- ja muuks varjupaiga igapäevatoimimiseks vajalikud kulud (side- ja
transpordivahendid, jäätmevedu jne), parendatud varjupaiga töökeskkonda, ostetud loomasööta ja soetatud
loomade hoiutingimuste parendamiseks vajalikke vahendeid.
2018.osales mittetulundusühing tuluüritusena Eesti Rahva Muuseumi ning Tartu linnavalitsuse korraldataval
jõululaatadel heategevus-müügiga, mille eesmärk oli juhtida tähelepanu ja toetada vigastatud
lemmikloomade vältimatu veterinaarmeditsiinilise abi kontot.

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.
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Tartu Linnavalitsuse toel viisime läbi kaks kiipimis-/vaktsineerimispäeva endises Tähtvere vallas, mis pärast
haldusreformi on Tartu linna haldusosa ja selle kampaaniaga anti võimalus end. Tähtvere valla elanikele
oma lemmikute pidamise seetõttu kehtivad seal Tartu linna lemmikloomapidamise eeskirjad.

Annetusi ja toetusi era- ja juriidilistelt isikutelt laekus summas 31134 eurot.
Veterinaarvahendite ja ravimite soetamisele kulus 17044 eurot.
Raviteenust (eelkõige operatiivne ravi) loomadele osteti sisse 29895 euro eest.
Kõige suuremaks investeeringuks varjupaiga heakorda 2018.aastal oli koertele 6 liigutatava aediku
soetamine ja ehitamine päevaseks hoiupaigaks, mille tulemusel on aasta lõpu seisuga võimalik paigutada
ketivabalt 18 koera.
Vastavalt 2018.aastal toimunud riigihanke tingimustele soetasime varjupaiga teenindamiseks 2 uut sõidukit
(kaubikut), millede heitgaasi saasteainete sisaldus vastab nõuetele Euro 6.
Varjupaiga organisatsiooni struktuur muutunud ei ole, jagunedes järgmiselt: 5 talitajat, 3 loomapüüdjat, 1
loomaarst, 1 projektijuht ja 1 administraator.
Töölepinguga töötavaid isikuid oli 2018.aasta lõpuks 11, tööjõukulude suuruseks aruandeperioodil oli 18590
eurot. Juhatuse liikmetele juhatuse liikme tasu makstud ei ole.

PLAANID AASTAKS 2019

MTÜ Assisi Franciscuse Selts läbis sügisel edukalt Tartu Linnavalitsuse poolt järgnevaks viieks aastaks
varjupaiga haldamiseks korraldatud riigihanke konkursi ja sõlmitud töövõtulepingu kohaselt jätkame me
Tartu Koduta Loomade varjupaiga haldamist alates 01.jaanuarist 2019 kuni 31.detsembrini 2023.

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 2019 jätkame loomade hoiupaikade jooksvat renoveerimist ja parendamist samuti vastavalt
laekuvatele annetustele ja oma tööga teenitud rahadele. Kavas on oma vahenditega renoveerida pikkmaja
betoonpõrandad ning vahetada parema õhuvahetuse tagamiseks sama hoone tagumised aknad
avatavateks. Hädasti vajab kapitaalsemat remonti praegune nn ilmakaarte-maja (majutuvad koduvalmis
kassid ning erivajadustega koerad), kus õhuvahetuse puudulikkuse ja ehituskonstrukt-siooniliste vigade tõttu
vohab must hallitus ning katusevöö laguneb ohtlikult. Viimaste nimetatud puuduste kõrvaldamise on
planeerinud Tartu Linnavalitsus oma eelarvesse. Pärast seda saame hakata planeerima logistilisi
ümberkorraldusi, muutmaks ilmakaarte-maja täielikult kasside asupaigaks ja pikkmaja koerte kenneliks, mis
omakorda peaks vähendama koos peetavate eriliigiliste loomade stressi (koerte haukumine kassidega
samas hoones).
Kohalike omavalitsuste poolt üles näidatava huvi korral pakume võimalust läbi viia ka sooduskiipimis-päevi
kohapeal.

Kirke Roosaar
MTÜ Assisi Franciscuse Selts
Juhatuse liige
5

mittetulundusühing Assisi Franciscuse Selts

2018. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2018

31.12.2017

Raha

54 934

48 548

Nõuded ja ettemaksed

23 684

14 298

Kokku käibevarad

78 618

62 846

Materiaalsed põhivarad

57 464

47 245

Kokku põhivarad

57 464

47 245

136 082

110 091

4 476

3 461

Võlad ja ettemaksed

25 092

24 471

Kokku lühiajalised kohustised

29 568

27 932

6 942

0

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused

19 170

7 676

Kokku pikaajalised kohustised

26 112

7 676

55 680

35 608

74 483

59 536

5 919

14 947

80 402

74 483

136 082

110 091

Varad
Käibevarad

Põhivarad

Kokku varad
Kohustised ja netovara
Kohustised
Lühiajalised kohustised
Laenukohustised

Pikaajalised kohustised
Laenukohustised

Kokku kohustised
Netovara
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem
Aruandeaasta tulem
Kokku netovara
Kokku kohustised ja netovara

6

mittetulundusühing Assisi Franciscuse Selts

2018. a. majandusaasta aruanne

Tulemiaruanne
(eurodes)

2018

2017

226 854

219 644

82 666

82 322

309 520

301 966

Mitmesugused tegevuskulud

-114 563

-105 605

Tööjõukulud

-184 590

-179 133

-4 280

-1 810

0

-234

-303 433

-286 782

6 087

15 184

-170

-239

2

2

5 919

14 947

Tulud
Annetused ja toetused
Tulu ettevõtlusest
Kokku tulud
Kulud

Põhivarade kulum ja väärtuse langus
Muud kulud
Kokku kulud
Põhitegevuse tulem
Intressikulud
Muud finantstulud ja -kulud
Aruandeaasta tulem
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2018

2017

219 506

217 767

82 199

89 281

Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest

-102 926

-123 410

Väljamaksed töötajatele

-184 110

-177 256

2

2

14 671

6 384

Saadud laenude tagasimaksed

-3 461

-3 283

Arvelduskrediidi saldo muutus

-1 572

-635

Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed

-3 082

0

-170

-239

-8 285

-4 157

6 386

2 227

48 548

46 321

6 386

2 227

54 934

48 548

Rahavood põhitegevusest
Laekunud annetused ja toetused
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest

Laekunud intressid
Kokku rahavood põhitegevusest
Rahavood finantseerimistegevusest

Makstud intressid
Kokku 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
31.12.2016

59 536

59 536

Aruandeaasta tulem

14 947

14 947

31.12.2017

74 483

74 483

5 919

5 919

80 402

80 402

Aruandeaasta tulem
31.12.2018
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga, mille põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi
raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, aruanne on koostatud eurodes.

Lisa 2 Tööjõukulud
(eurodes)

Palgakulu
Sotsiaalmaksud
Kokku tööjõukulud
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale

2018

2017

142 518

136 869

42 072

42 264

184 590

179 133

11

11

31.12.2018

31.12.2017

7

7

Lisa 3 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga

Füüsilisest isikust liikmete arv
Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

Tegev- ja kõrgem juhtkond
ning olulise osalusega
eraisikust omanikud ning
nende valitseva või olulise
mõju all olevad ettevõtjad

2018
Tegev- ja kõrgem juhtkond
ning olulise osalusega
eraisikust omanikud ning
nende valitseva või olulise
mõju all olevad ettevõtjad

31.12.2018

31.12.2017

Kohustised

Kohustised

1 932

Ostud

1 224

Müügid

26 975

343
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Ostud

Müügid

22 024

226

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja
muud olulised soodustused

Arvestatud tasu

2018

2017

24 865

25 824

11

Aruande digitaalallkirjad
Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2019
mittetulundusühing Assisi Franciscuse Selts (registrikood: 80237130) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete
õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:
Allkirjastaja nimi

Allkirjastaja roll

Allkirja andmise aeg

TIINA OTS

Juhatuse liige

02.07.2019

KIRKE ROOSAAR

Juhatuse liige

02.07.2019

JANNE ORRO

Juhatuse liige

02.07.2019

Tegevusalad
Tegevusala

EMTAK kood

Põhitegevusala

Lemmikloomade hooldamine

96091

Jah

Sidevahendid
Liik

Sisu

E-posti aadress

kirke.roosaar@loomadevarjupaik.eu

