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TEGEVUSARUANNE

2007 aasta jooksul tõusis ESLÜ liikmete arv 381 liikmeni (356 liiget 31.12. 2006)
Ühingu tööd korraldas 8 liikmeline juhatus.
Korraldati 2 saksa lambakoerte erinäitust ja 2 mitteametlikku kutsikate näitus-ülevaatust.
Erinäitustel osalesid ka naaberriikide (Rootsi, Soome, Läti, Leedu) koerad.
ESLÜ korraldas aruandeperioodil 6 võistlust, neist 3 väliskohtunikega. Aastaringselt viidi läbi
koolituseksameid ja aretuskontrolle.
Traditsiooniliselt toimusid suvelaager ja uue aasta pidu, kus autasustati aasta parimaid koeri,
koerasportlasi ja kasvatajaid.
Jätkati 2005.aastal alustatud kutsikaomanike infoõhtute korraldamist, lõpule viidi 2006.aasta
sügisel alustatud händlerikoolitus.
ESLÜ korraldatud seminaridel olid koolitajateks Fred Lanting (USA), Mattias Eriksson (Rootsi),
Tiina Ridvall (Soome), Urve Lageda, Õnne-Mare Sagur, Aivo Oblikas.
Alustati ESLÜ varrukameeste koolitusprogrammiga, koolitajateks Soome spetsialistid Timo
Helynen, Seppo Hursti.
2007. aastal toimus 8 aretuskontrolli, millel osales 56 koera; aretusklassi said 46 koera. Kolmel
korral kasutati välisspetsialiste.
Regulaarselt toimuvad saksa lambakoerte uute pesakondade ülevaatused, pesakondi
reklaamitakse kodulehel.
Aruandeperioodi jooksul hoiti regulaarselt korras 2005. aastal korrastatud ESLÜ liikmete
andmebaas. Liikmeid teavitati maksetähtajast, uutele liikmetele saadeti tervituskirjad.
ESLÜ koduleht on operatiivne ja sisukas. ESLÜ ajakirja väline ja sisuline pool on tasemel,
väljaandmise regulaarsus jätab endiselt soovida.
Anti välja ESLÜ juubeliaasta kalender, mille müük osutus kahjuks oodatust palju kesisemaks.
Juba kolmandat aastat korraldati kevadine heakorraüritus koostöös Nõmme Linnaosavalitsusega,
seoses sellega nimetati ESLÜ Nõmme Linnaosavalitsuse poolt Aasta Tegija nominendiks. ESLÜ
tegevust tunnustas oma aukirjaga ka Tallinna Linnavalitsus.
ESLÜ näitusi ja võistlusi toetasid mitmed firmad: AS Optimer, Euronics, Gravex, Tikandiekspert,
Falck Eesti, FlyNordic, Matkasport jt.
ESLÜ ajakirja väljaandmist toetas trükikoda Erkotrükk.
Vaatamata eelloetletule hindab juhatus oma tööd 2007. aastal majanduslikus osas
mitterahuldavaks, kuna ESLÜ tegutses üle oma reaalsete majanduslike võimaluste ja lõpetas
2007.aasta kahjumiga.
Ühingul puudus 2007.aasta eelarve ja juhatus ei võtnud töö korraldamisel vajalikul määral
arvesse ühingu kui tervikliku majandusüksuse finantsseisu, iga toimkond tegutses autonoomselt
ja jälgis ainult oma tulusid ja kulusid. Lisaks on ühingule ilmselgelt üle jõu käinud igakuised
püsikulud: klubiruumide rent ja raamatupidamisteenuse sisseostmine. Ka ESLÜ vastu algatatud
kohtuasi tõi kaasa suuri kulutusi.
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Ürituste läbiviimise kulutusi on suurendanud väliskohtunike kasutamine ja rikkalik auhinnafond.
Ühest küljest tõstab see osalejate motivatsiooni ja ürituste taset, teisalt oleks juhatus pidanud
leidma võimalusi suurenenud kulutuste katmiseks, et üritused ei jääks kahjumisse.
Olukorra tõsidust tajudes on juhatus astunud reaalseid ja otsustavaid samme püsikulude
vähendamiseks ja kahjumi katmiseks:
•
Juhatuse majandustoimkonna töögruppi on kinnitatud Eve Pungas (vastava erialase
haridusega), kelle juhendamisel on radikaalselt muudetud ESLÜ majanduspoliitikat.
•
ESLÜ klubiruumide rendileping lõppes 05. mail 2008. Juhatus otsustas lepingut mitte
pikendada ning otsida võimalusi tasuta või väga soodsa rendilepinguga klubiruumide leidmiseks.
•
Lõpetatakse tööleping raamatupidajaga, raamatupidamist teeb edaspidi ühiskondlikus
korras Eve Pungas.
•
Kahjum on katmisel: jätkatakse koostööd seniste toetajatega ja üritatakse nende kõrvale
leida uusi. Juhatus teavitab liikmeid ESLÜ majandusolukorrast 2008.a. üldkoosolekul ja
regulaarselt juhatuse koosolekute protokollides.
•
ESLÜ 2008 aasta eelarve on koostatud põhimõttel, et 2008.majandusaasta kokkuvõttes
kulud ei ületaks tulusid.
•
2007. aastal tekkinud kahjumi katmiseks üritatakse leida lisavahendeid erinevate ürituste
ja projektide korraldamise läbi.

Tallinnas, “____”. ___________ 2008

__________________________
Juhatuse liige
Toomas Kivisalu

__________________________
Juhatuse liige
Urve Lageda

_________________________
Juhatuse liige
Riina Ruven

__________________________
Juhatuse liige
Veiko Väljas

__________________________
Juhatuse liige
Janne Vaarja

__________________________
Juhatuse liige
Epp Maltis

__________________________
Juhatuse liige
Anna Luik

__________________________
Juhatuse liige
Signe Šadeiko
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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 2007.a aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Tallinnas, “____”. ___________ 2008

__________________________
Juhatuse liige
Toomas Kivisalu

__________________________
Juhatuse liige
Urve Lageda

_________________________
Juhatuse liige
Riina Ruven

__________________________
Juhatuse liige
Veiko Väljas

__________________________
Juhatuse liige
Janne Vaarja

__________________________
Juhatuse liige
Epp Maltis

__________________________
Juhatuse liige
Anna Luik

__________________________
Juhatuse liige
Signe Šadeiko
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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

31.12.2007

31.12.2006

3

30 434
3 420
11 509
0
0
45 363

40 966
3 000
9 714
765
1 821
56 266

4

6 131
6 131

8 175
8 175

51 494

64 441

67 128

14 434

554
16 300
1 064
85 046

597
3 638
3 064
21 733

KOHUSTUSED KOKKU

85 046

21 733

Netovara
Sihtkapital
Eelmiste perioodide tulem
Aruandeaasta tulem

11 750
30 958
-76 260

11 750
36 001
-5 043

NETOVARA KOKKU

-33 552

42 708

KOHUSTUSED JA NETOVARA KOKKU

51 494

64 441

Põhivara
Materiaalne põhivara (jääkmaksumuses)
Põhivara kokku
VARAD KOKKU
KOHUSTUSED JA NETOVARA
Lühiajalised kohustused
Võlad hankijatele
Maksuvõlad
Tulevaste perioodide tulude ettemaksed
Viitvõlad
Lühiajalised kohustused kokku
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TULUDE JA KULUDE ARUANNE
(kroonides) skeem 1 järgi

2007

2006

81 550
251 554
52 125

75 700
191 481
24 418

6

385 229

291 599

6

337 735
121 912
2 044

202 640
91 958
2 044

461 691

296 642

202
-76 260
-76 260

0
-5 043
-5 043

Lisa nr
Tulud
Liikmemaksud
Sihtotstarbelised laekumised
Tulu ettevõtlusest
Tulud majandustegevusest kokku
Kulud
Projektide otsesed kulud
Mitmesugused tegevuskulud
Põhivara kulum ja väärtuse langus
Kulud majandustegevusest kokku
Finantstulud
Saadud pangaintressid
Tulem majandustegevusest
Aruandeaasta tulem
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RAHAVOOGUDE ARUANNE
(kroonides) Kaudne meetod
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 tulude ettemaksete muutus
Viitlaekumiste 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
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2007

2006

-76 260

-5 043
4 964

2 044
-74 216

-129

-420
1 821
-1 795
52 695
-43
12 662
765
-2 000
-10 532

-12 714
11 537
-750
-1 123
-631
3 638
0
803
-2 239

4

0
0
18 603

0
0
-2 239

3

40 966
-10 532
30 434

43 205
-2 239
40 966

2

5

3
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NETOVARA MUUTUSTE ARUANNE
(kroonides)
Sihtkapital

Perioodi
tulem

Akumuleeritud
tulem

Kokku

Saldo seisuga
31.12.2006

11 750

-5 043

36 001

42 708

Sihtkapital

11 750

Aruandeperioodi tulem
Eelneva per. akum.
tulem
Saldo seisuga
31.12.2007

0

11 750

11 750
-76 260

-76 260
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RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD
LISA 1

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE KOOSTAMISEL KASUTATUD
ARVESTUSPÕHIMÕTTED

Eesti Saksa Lambakoerte Ühing MTÜ 2007. 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 ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi
nõudeid, v.a nõudeid teiste kontserni ettevõtjate ja sidusettevõtjate vastu. 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 ettevõtte 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. 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. 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.
Juhul kui põhivara kaetav väärtus (s.o kõrgem kahest järgnevast näitajast: vara neto müügihind
või vara kasutusväärtus) on väiksem tema bilansilisest jääkmaksumusest, on materiaalse
põhivara objektid alla hinnatud nende kaetavale väärtusele .

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
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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
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, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi
jooksul, siis lähtudes valmidusastme meetodist.
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LISA 2 MAKSUD
31.12.2007

31.12.2006

Isiku tulumaksu võlgnevus

554

597

Kokku

554

597

Kassa
Pangakonto

31.12.2007
8 071
22 363

31.12.2006
8 106
32 860

Raha kokku

30 434

40 966

LISA 3 RAHA JA PANGAKONTOD

LISA 4

MATERIAALNE PõHIVARA
Muu inventar

Saldo seisuga 31.12.2006
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus

13139
4964
8175

2007. a toimunud muutused
Soetatud perioodi jooksul
Müüdud perioodi jooksul
Amortisatsioonikulu

0
0
-2044

Saldo seisuga 31.12.2007
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus

13139
-7008
6131

Materiaalse põhivarana on arvel kaitsevarustuse komplekt ja amortisatsiooninorm on 20%
aastas.

juhatuse liige ......................................
(nimi ja allkiri)

! "

# $

LISA 5 VIITVÕLAD
Kontoriruumi üürivõlg

2007
0

2006
2000

Tulumaksu viitvõlg
Muud viitvõlad
KOKKU

564
500
1064

564
500
3064

LISA 6

PROJEKTIDE TULUD JA KULUD
2007

2006

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

81 550
122 981
31 336
75 590
21 647
9 230
42 895
385 229

75 700
106 206
39 805
9 400
28 950
7 120
24 418
291599

Projektide otsesed kulud
Näituste kulud
Võistluste ja eksamite kulud
Koolituste ja seminaride kulud
Aretusürituste kulud
Ajakirja kulud
Suvelaagri kulud
Muud kulud
Kokku

145 735
26 488
74 352
5 490
23 580
6 560
55 530
337 735

98 812
50 362
11 193
13 381
2 975
7 000
18 917
202 640

juhatuse liige ......................................
(nimi ja allkiri)
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JUHATUSE ALLKIRJAD 2007.a. MAJANDUSAASTA ARUANDELE
MTÜ Saksa Lambakoerte Ühingu 2007. a majandusaasta aruande, mis on kinnitatud
üldkoosoleku poolt
__________________________2008.a.

Tallinnas, “____”. ___________ 2008 .a.

__________________________
Juhatuse liige
Toomas Kivisalu

__________________________
Juhatuse liige
Urve Lageda

_________________________
Juhatuse liige
Riina Ruven

__________________________
Juhatuse liige
Veiko Väljas

__________________________
Juhatuse liige
Janne Vaarja

__________________________
Juhatuse liige
Epp Maltis

__________________________
Juhatuse liige
Anna Luik

__________________________
Juhatuse liige
Signe Šadeiko

juhatuse liige ......................................
(nimi ja allkiri)

