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TEGEVUSARUANNE
2006.aasta oli MTÜ Eesti Saksa Lambakoerte Ühingule (edaspidi ESLÜ) edukas majandusaasta.
Aasta jooksul on tõusnud liikmete arv 356 liikmeni. Tööd korraldas 8 liikmeline juhatus.
2006.aastal sai ESLÜ uue liikmesorganisatsiooni – Saksa Lambakoerte Klubi Maximus.
Korraldati 2 saksa lambakoerte erinäitust ja 1 mitteametlik kutsikate näitus-ülevaatust. Erinäitustel
osalesid peale ESLÜ liikmete ka naaberriikide (Rootsi, Soome, Läti) koerad.
ESLÜ korraldas aruandeperioodil 7 võistlust. Aastaringselt viidi läbi koolituseksameid ja
aretuskontrolle, toimus suvelaager ja uue aasta pidu, kus autasustati aasta parimaid.
Jätkati 2005.aastal alustatud kutsikaomanike infoõhtute korraldamist. 2006. sügisel alustati
händlerikoolitusega.
2006.aastal osalesid Eesti koerasportlased esmakordselt WUSVi MMil. Sõit, majutus, osaluskulud
kaeti toetajate abiga.
ESLÜ tutvustamine maailmas: WUSV Aktuell - ülemaailmse levikuga, neljas keeles ilmuv WUSVi
ametlik häälekandja avaldas 2006.a. juhatuse poolt Aktuelli toimetusele saadetud ESLÜd
tutvustava artikli.
Korraldati seminarid, kus said osaleda ka teiste tõuühingute liikmed ja koeraomanikud.
Koolitajateks olid Urve Lageda, Tiina Toomet, (Eesti), Keijo Kodis, Esa Koivulahti, Seppo Hursti,
Sami Valkama, Tiina Ridvall (Soome).
ESLÜ korraldas esmakordselt Eestis rahvusvahelise jäljekoerte eksami - FH võistlused.
ESLÜ näitusi ja võistlusi toetasid mitmed firmad, suurimaks toetajaks oli AS Optimer. Võistluste
auhinnafond suurenes tänu toetajatele. Võistlustel oli tänu toetajatele tasuta kõigile võistlejatele
(ka pealtvaatajatele) kohv ja suupisted.
Aretustegevusest: täiustati aretuskontrolli reguleerivaid normdokumente nagu ESLÜ
aretuskontrolli eeskiri, varrukakatse läbiviimise kord ESLÜ aretuskontrollil ja saksa lambakoerte
aretuskontrolli läbiviimise kord. Nimetatud normdokumendid kinnitas ESLÜ üldkoosolek 04.ja
14.05.2006.
2006.aastal toimus 11 aretuskontrolli millel osales 66 koera. Aretusklassi said 49 koera, neist
enamik EST-1.
Regulaarselt toimuvad saksa lambakoerte uute pesakondade ülevaatused, selleks on juhatuse
poolt kinnitatud 13 ülevaatajat.
Aruandeperioodi jooksul hoiti regulaarselt korras 2005. aastal korrastatud ESLÜ liikmete
andmebaas. Liikmeid teavitati maksetähtajast, uutele liikmetele saadeti tervituskirjad. 2005.aastal
uuendatud ESLÜ kodulehte on tõhusalt täiendatud, kodulehe külastatavus on oluliselt
suurenenud.
Jätkub 2005.aasal alanud koostöö trükiojaga Erkotrükk, tänu kellele ja toetajatele trükiti ajakirja
Saksa Lambakoer 2006.aastal ilmunud numbrid tasuta.
Ajakirja Saksa Lambakoer numbrite 2/3 2006 väljaandmine hilines.
Täiendati ESLÜ inventari (püstolid, rinnanumbrid, esitlusekraan).
Juba teist aastat korraldatakse ülelinnaline heakorraüritus koostöös Nõmme Linnaosavalitsusega.
Kristiine Linnaosa kevadlaadal käidi ESLÜ tutvustamas saksa lambakoera kui tõugu, ja selle tõu
koolitus- ning kasutusvõimalusi, samuti ESLÜ osa koerte koolituses ja vastutustundlikus
koerapidamises.
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Kahjuks kulus suur osa juhatuse 2006. tööaastast tegelemiseks kohtuhagiga, mille esitasid ESLÜ
vastu ESLÜ liikmed D. Belov ja A. Lundava. Vastavalt kohtu otsusele tuleb ESLÜ 2006.a.
üldkoosoleku otsused uuesti läbi hääletada.
Nimetatud koosolek toimus 1 päev varem kui ESLÜ põhikiri seda lubanuks. Põhiliselt sellele
asjaolule tuginedes rahuldas kohus D.Belovi ja A.Lundava hagi. ESLÜ juhatus tegi nimetatud
hagist omad järeldused ning kõrvaldab järgmiste koosolekute kokkukutsumisel puuduse, mis
nimetatud hagi kaotamisel määravaks sai.
2006.aastal viidi läbi ka ESLÜ 2003-2005.a. majandusdokumentide audit. Auditi tulemus näitas,
et 2005.aasta majandusdokumendid kajastasid olulises osas õigesti 2005.aastat, seevastu 20032004.aastat polnud võimalik auditeerida dokumentide puudulikkuse tõttu. Juhatusel ei
õnnestunud vajalikke dokumente ega ka ESLÜ puuduvat arhiivi eelmiselt juhatuselt kätte saada.
Kokkulepe Nõmme LOViga ESLÜ trenni-ja võistlusplatsi osas jäi kohalike elanike vastuseisu tõttu
vormistamata. Omavalitsusega on põhimõtteline kokkulepe uue platsi suhtes olemas.
Juhul, kui ESLÜ 2007.aasta üldkoosolek toetab juhatuse töösuundi, jätkatakse pooleliolevate
projektidega.
Palgalisi töötajaid ESLÜ-s aruandeaastal ei olnud. Raamatupidamise korraldamiseks on sõlmitud
leping o/ü ga Credo Consult.

Tallinnas, “____”. ___________ 2007

__________________________
Juhatuse liige
Toomas Kivisalu
________________________
Juhatuse liige
Riina Ruven
_____________________
Juhatuse liige
Janne Vaarja
__________________________
Juhatuse liige
Anna Luik

__________________________
Juhatuse liige
Hellar Nirk
__________________________
Juhatuse liige
Maris Luberg
__________________________
Juhatuse liige
Epp Maltis
__________________________
Juhatuse liige
Riho Kivila

__________________________
Juhatuse Liige
Urve Lageda
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RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

JUHATUSE KINNITUS RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDELE
MTÜ Eesti Saksa Lambakoerte Ühing juhatus on mittetulundusühingute seadusest lähtuvalt
koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis kajastab õigesti ja õiglaselt ühingu vara,
kohustusi ja netovara ning majandustegevuse tulemust ja rahavoogusid aruandeperioodil.
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja Eesti hea
raamatupidamistava nõudeid.
Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel. Raamatupidamise
aastaaruande koostamine nõuab hinnangute andmist. Need hinnangud põhinevad aktuaalsel
informatsioonil ühingu seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande
koostamispäeva seisuga.
Juhatuse hinnangul on MTÜ Eesti Saksa Lambakoerte Ühing jätkuvalt tegutsev majandusüksus.
Juhatus kinnitab 2006.a aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Tallinnas, “____”. ___________ 2007

__________________________
Juhatuse liige
Toomas Kivisalu

__________________________
Juhatuse liige
Hellar Nirk

_________________________
Juhatuse liige
Riina Ruven

__________________________
Juhatuse liige
Maris Luberg

__________________________
Juhatuse liige
Janne Vaarja

__________________________
Juhatuse liige
Epp Maltis

__________________________
Juhatuse liige
Anna Luik

__________________________
Juhatuse liige
Riho Kivila

___________________________
Juhatuse liige
Urve Lageda
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BILANSS
(kroonides)
Lisa nr
VARAD
Käibevara
Raha ja pangakontod
Nõuded ostajate vastu
Muud lühiajalised nõuded
Viitlaekumised ja ettemaksed
Varud ja müügiootel varad
Käibevara kokku
Põhivara
Materiaalne põhivara (jääkmaksumuses)
Materiaalne põhivara kokku
Põhivara kokku

3

31.12.2006

31.12.2005

40966
3000
9714
765
1821
56266

43205
0
0
765
13358
57328

8175
8175
8175

10219
10219
10219

64441

67547

0
14434

750
15557

597
3638
3064
21733

1228
0
2261
19796

21733

19796

Sihtkapital
Eelmiste perioodide tulem
Aruandeaasta tulem

11750
36001
-5043

11750
31369
4632

NETOVARA KOKKU

42708

47751

KOHUSTUSED JA NETOVARA KOKKU

64441

67547

4

VARAD KOKKU
KOHUSTUSED JA NETOVARA
Lühiajalised kohustused
Võlakohustused
Võlad hankijatele
Maksuvõlad
Tulevaste perioodide ettemakstud kulud
Viitvõlad
Lühiajalised kohustused kokku
KOHUSTUSED KOKKU

2
5

Netovara
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TULUDE JA KULUDE ARUANNE
(kroonides)

2006

2005

75700
191481
24418

74580
203775
51537

6

291599

329892

6

202640
91958
2044
0

243402
70718
2920
8220

296642

325260

-5043
-5043

4632
4632

Lisa nr

Tulud
Liikmemaksud
Sihtotstarbelised laekumised
Tulu ettevõtlusest
Tulud majandustegevusest kokku
Kulud
Projektide otsesed kulud
Mitmesugused tegevuskulud
Põhivara kulum ja väärtuse langus
Muud üldkulud
Kulud majandustegevusest kokku
Tulem majandustegevusest
Aruandeaasta tulem

4
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RAHAVOOGUDE ARUANNE
(kroonides) Kaudne meetod
2006

2005

-5043

4632

2044
-2999

2920
7552

-12714
11537
-750
-1123
-631
3638
803
-2239

0
-13358
750
15557
1228
0
2261
13990

4

0
0
-2239

-13139
-13139
851

3

43205
-2239
40966

42354
851
43205

Lisa nr
Rahavood põhitegevusest
Põhitegevuse tulem
Korrigeerimised:
Põhivara kulum ja väärtuse langus
Korrigeeritud puhaskasum:
Rahavoogude muutus käibekapitali muutusest:
Põhitegevusega seotud nõuete muutus
Varude muutus
Lühiajaliste võlakohustuste muutus
Kohustused hankijatele muutus
Maksuvõlgade muutus
Tulevaste perioodide ettemakstud kulude muutus
Viitvõlgade muutus
Rahavood põhitegevusest kokku
Rahavood investeerimistegevusest
Materiaalse põhivara ost
Rahavood investeerimistegevusest kokku
Rahavood kokku
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses
Raha ja raha ekvivalentide muutus
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

4

2
5

3
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NETOVARA MUUTUSTE ARUANNE
(kroonides)

Saldo seisuga
31.12.2005

Sihtkapital

Perioodi
tulem

Akumuleeritud
tulem

Kokku

11 750

4632

31369

47 751

Aruandeperioodi tulem
Saldo seisuga
31.12.2006

-5043

-5043

11750

-5043

36001

42708
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RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD
LISA 1

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE KOOSTAMISEL KASUTATUD
ARVESTUSPÕHIMÕTTED

Eesti Saksa Lambakoerte Ühing MTÜ 2006. aasta 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.
Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.
Raha ja raha ekvivalendid
Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruandes kassas
olevat sularaha, arvelduskontode jääke (v.a. arvelduskrediit), kuni 3-kuulisi tähtajalisi deposiite
ning rahaturufondi osakuid. Arvelduskrediiti kajastatakse bilansis lühiajaliste laenukohustuste
koosseisus.
Nõuded ostjate vastu
Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ühingu majandustegevuse käigus tekkinud lühiajalisi
nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o
nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused).
Individuaalselt oluliste nõuete väärtuse langust (st. vajadust allahindluseks) hinnatakse iga ostja
kohta eraldi, lähtudes eeldatavasti tulevikus laekuvate summade nüüdisväärtusest. Selliste
nõuete puhul, mis ei ole individuaalselt olulised ja mille suhtes ei ole otseselt teada, et nende
väärtus oleks langenud, hinnatakse väärtuse langust kogumina, arvestades eelmiste aastate
kogemust laekumata jäänud nõuete osas. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist
kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisena.
Muud nõuded
Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised, antud laenud ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded), välja
arvatud
edasimüügi
eesmärgil
omandatud
nõudeid,
kajastatakse
korrigeeritud
soetusmaksumuses.
Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega
(miinus võimalikud allahindlused), mistõttu lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt
laekuvas summas. Pikaajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumuse arvestamiseks võetakse
nad algselt arvele saadaoleva tasu õiglases väärtuses, arvestades järgnevatel perioodidel
nõudelt intressitulu, sisemise intressimäära meetodit kasutades. Edasimüügi eesmärgil soetatud
nõudeid kajastatakse õiglase väärtuse meetodil.
Varud
Varud võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukulutustest ja
muudest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja
seisundisse.
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Materiaalne põhivara
Materiaalseks põhivaraks loetakse ühingu enda majandustegevuses kasutatavaid varasid
kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 10 000 krooni.
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
Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsioonimäär määratakse
igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust tööeast. Olulise lõppväärtusega
varaobjektide puhul amortiseeritakse kasuliku eluea jooksul kulusse ainult soetusmaksumuse ja
lõppväärtuse vahelist amortiseeritavat osa. Juhul, kui vara lõppväärtus ületab tema bilansilist
jääkmaksumust, lõpetatakse vara amortiseerimine.
Juhul kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest komponentidest, millel on
erinevad kasulikud eluead, võetakse need komponendid raamatupidamises arvele eraldi
varaobjektidena ning määratakse ka vastavalt nende kasulikule elueale eraldi
amortisatsiooninormid.
Amortisatsioonimäärade vahemikud on materiaalse põhivara gruppidele järgmised:


Muu inventar ja IT seadmed

20 %

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.
Otse kuludesse kantud inventari üle peetakse arvestust bilansiväliselt.
Finantskohustused
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; või ettevõttel pole tingimusteta õigust kohustise tasumist edasi lükata
rohkem kui 12 kuud pärast bilansikuupäeva. Laenukohustusi, mille tagasimakse tähtaeg on 12
kuu jooksul bilansipäevast, kuid mis refinantseeritakse pikaajaliseks pärast bilansipäeva, kuid
enne aastaaruande kinnitamist, kajastatakse lühiajalistena. Samuti kajastatakse lühiajalistena
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laenukohustusi, mida laenuandjal oli õigus bilansipäeval tagasi kutsuda laenulepingus sätestatud
tingimuste rikkumise tõttu.
Tehingud välisvaluutas ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused
Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval
ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursid]. Kõik välisvaluutas fikseeritud monetaarsed varad
ja –kohustused (rahas tasutavad nõuded ja laenud) ning välisvaluutas fikseeritud
mittemonetaarsed varad ja -kohustused, mida kajastatakse õiglase väärtuse meetodil (õiglase
väärtuse meetodil kajastatavad kinnisvarainvesteeringud; bioloogilised varad; lühi- ja pikaajalised
finantsinvesteeringud aktsiatesse ja teistesse omakapitaliinstrumentidesse, mille õiglane väärtus
on usaldusväärselt hinnatav), hinnatakse bilansipäeval ümber Eesti kroonidesse ametlikult
kehtivate Eesti Panga valuutakursside alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja
kahjumid kajastatakse kasumiaruandes perioodi tulu ja kuluna.
Tulude arvestus
Tulu müügist kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses, võttes arvesse kõiki
tehtud allahindlusi ja soodustusi. Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised
omandiga seotud riskid on läinud üle müüjalt ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on
usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline. Tulu teenuse
müügist kajastatakse teenuse osutamise järel.
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LISA 2 MAKSUD
31.12.2006

31.12.2005

Isiku tulumaksu võlgnevus

597

1228

Kokku

597

1228

Kassa
Pangakonto

31.12.2006
8106
32860

31.12.2005
8961
34244

Raha kokku

40966

43205

LISA 3 RAHA JA PANGAKONTOD

LISA 4

MATERIAALNE PÕHIVARA
Mat.põhivra

Saldo seisuga 31.12.2005
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus

13139
2920
10219

2006. a toimunud muutused
Soetatud perioodi jooksul
Müüdud perioodi jooksul
Amortisatsioonikulu

0
0
2044

Saldo seisuga 31.12.2006
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus

13139
4964
8175

Materiaalse põhivarana on arvel kaitsevarustuse komplekt ja amortisatsiooninorm on 20%
aastas.
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LISA 5 VIITVÕLAD
2006
2000
564
500
3064

Kontoriruumi üürivõlg
Tulumaks üürivõlalt
Muud viitvõlad
KOKKU

LISA 6

2005
2000
0
261
2261

PROJEKTIDE TULUD JA KULUD

Laekumised põhikirjaliste
tegevuste katteks
Liikmemaksud
Näitustel osalemise tasud
Võistluste ja eksamite tasud
Koolituste tasud
Aretuskulude katmine
Suvelaagris osalemise tasud
Muud müügitulud
Kokku

2006

2005

75700
106206
39805
9400
28950
7120
24418
291599

74580
105896
14610
53705
17324
12240

98812
50362
11193
13381
2975
7000
18917
202640

110360
22474
42163
7392
51576
9437
0
243402

278355

Projektide otsesed kulud
Näituste kulud
Võistluste ja eksamite kulud
Koolituste ja seminaride kulud
Aretusürituste kulud
Ajakirja kulud
Suvelaagri kulud
Kaupade soetuskulud
Kokku
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JUHATUSE ALLKIRJAD 2006.a. MAJANDUSAASTA ARUANDELE

MTÜ Saksa Lambakoerte Ühingu 2006. a majandusaasta aruande, mis on kinnitatud
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__________________________2007.a.

Tallinnas, “____”. ___________ 2007 .a.

__________________________
Juhatuse liige
Toomas Kivisalu

__________________________
Juhatuse liige
Hellar Nirk

_________________________
Juhatuse liige
Riina Ruven

__________________________
Juhatuse liige
Maris Luberg

__________________________
Juhatuse liige
Janne Vaarja

__________________________
Juhatuse liige
Epp Maltis

__________________________
Juhatuse liige
Anna Luik

__________________________
Juhatuse liige
Riho Kivila

__________________________
Juhatuse liige
Urve Lageda
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