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Tegevusaruanne

ESLÜ-sse kuulus 2021. aasta lõpuks 234 füüsilisest isikust liiget ja 2 juriidilisest isikust liiget.

Ühingu tööd korraldas 7-liikmeline juhatus.

Ühing lõpetas 2021. aasta 5704 euro suuruse kasumiga, mis on 4169 eurot rohkem kui 2020 aastal. Tulenevalt endiselt  COVID-19 epideemiast

kus üritustest osavõtt oli väga väike näitab selline kasum ürituste korralikku planeerimist. Ühingu netovara suurenes majandusaasta lõpuks

võrreldes 2020. aastaga 5704 eurot (2020. aastal 7242 eurot). See annab kindlust, et ka 2022. aastaks on jätkusuutlik majanduslik baas olemas

ja ühingu maksevõime normaalne.

Ühingu 2021. aasta tegevused:

Korraldati kaks saksa lambakoerte erinäitust väliskohtunikega. Erinäitustel osalesid ka naaberriikide koerad.

ESLÜ korraldas aruandeperioodil 6 võistlust ja 4 koolituseksamit.

Ürituste läbiviimise kulutusi on suurendanud väliskohtunike kasutamine ja auhinnafond. Ühest küljest tõstab see osalejate motivatsiooni ja

ürituste taset, teisalt aga peab juhatus või vastav toimkond leidma võimalusi suurenenud kulutuste katmiseks, et üritused ei jääks kahjumisse.

2021. aastal toimus 10 aretuskontrolli nelja erineva kohtunikuga, kellest kolm olid väliskohtunikud.

Regulaarselt toimuvad saksa lambakoerte uute pesakondade ülevaatused, pesakondi reklaamitakse kodulehel.

Raamatupidamise eest on vastutavaks FIE Eve Pungas, kellega on sõlmitud leping

ESLÜ koduleht on operatiivne ja sisukas. Kõikide ürituste eelreklaam jõuab varakult kodulehele ning üritustele on võimalik registreeruda on-line.
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2021 31.12.2020 Lisa nr

Varad    

Käibevarad    

Raha 11 912 6 437 2

Nõuded ja ettemaksed 321 0 3

Kokku käibevarad 12 233 6 437  

Põhivarad    

Materiaalsed põhivarad 753 1 034 4

Kokku põhivarad 753 1 034  

Kokku varad 12 986 7 471  

Kohustised ja netovara    

Kohustised    

Lühiajalised kohustised    

Võlad ja ettemaksed 39 229 5

Kokku lühiajalised kohustised 39 229  

Kokku kohustised 39 229  

Netovara    

Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses 751 751  

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 6 491 4 956  

Aruandeaasta tulem 5 705 1 535  

Kokku netovara 12 947 7 242  

Kokku kohustised ja netovara 12 986 7 471  



5

Eesti Saksa Lambakoerte Ühing 2021. a. majandusaasta aruanne

Tulemiaruanne
(eurodes)

 2021 2020 Lisa nr

Tulud    

Liikmetelt saadud tasud 19 756 15 733 7

Annetused ja toetused 25 1 639 8

Tulu ettevõtlusest 3 145 2 117 9

Muud tulud 495 641 10

Kokku tulud 23 421 20 130  

Kulud    

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -13 159 -15 219 11

Mitmesugused tegevuskulud -4 276 -3 051 12

Põhivarade kulum ja väärtuse langus -282 -241  

Muud kulud 0 -84  

Kokku kulud -17 717 -18 595  

Põhitegevuse tulem 5 704 1 535  

Muud finantstulud ja -kulud 1 0  

Aruandeaasta tulem 5 705 1 535  
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2021 2020

Rahavood põhitegevusest   

Põhitegevuse tulem 5 704 1 535

Korrigeerimised   

Põhivarade kulum ja väärtuse langus 282 241

Muud korrigeerimised 0 -1

Kokku korrigeerimised 282 240

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus -321 100

Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus -190 -634

Kokku rahavood põhitegevusest 5 475 1 241

Rahavood investeerimistegevusest   

Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade

soetamisel
0 -587

Kokku rahavood investeerimistegevusest 0 -587

Kokku rahavood 5 475 654

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 6 437 5 783

Raha ja raha ekvivalentide muutus 5 475 654

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 11 912 6 437
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Sihtkapital/Osakapital

nimiväärtuses

Akumuleeritud tulem

31.12.2019 751 4 956 5 707

Aruandeaasta tulem 1 535 1 535

31.12.2020 751 6 491 7 242

Aruandeaasta tulem 5 705 5 705

31.12.2021 751 12 196 12 947
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Eesti Saksa Lambakoerte Ühing MTÜ 2021. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Finantsaruandluse

Standardiga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. "Eesti finantsaruandluse standardi" põhinõuded on

kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid. 

MTÜ Eesti Saksa Lambakoerte Ühing kasutab tulude ja kulude kajastamiseks tulude – kulude aruannet, mille tulemuseks on

majandusaasta tulem.

Majandusaasta algas 01.01.2021 ja lõppes 31.12.2021, majandusaasta pikkuseks oli 12 kuud.

Raha

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.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustised

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 eurodeks

ametlikult kehtivate Eesti Panga valuutakursside alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid kajastatakse

kasumiaruandes perioodi tulu ja kuluna.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse 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.

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. 

Varud

Varud võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukulutustest ja muudest kulutustest, mis on vajalikud varude

viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja 

maksumusega alates 500 eurot. 

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.



9

Eesti Saksa Lambakoerte Ühing 2021. a. majandusaasta aruanne

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. 

 

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

kui lõppväärtus ületab bilansilist jääkmaksumust. 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 . 

Põhivarade arvelevõtmise alampiir    500

Finantskohustised

Kõik finantskohustused (võlad tarnijatele, 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 laenukohustusi, mida laenuandjal oli õigus bilansipäeval

tagasi kutsuda laenulepingus sätestatud tingimuste rikkumise tõttu.

Tulud

Lähtudes mittetulundusühingute tegevuse põhimõttest on kasutusele võetud tulude-kulude aruanne, mille tulemuseks on majandusaasta tulem,

mitte kasum või kahjum.

Liikmemaksud

Liikmemaks, mis ei anna liikmetele täiendavaid soodustusi, kajastatakse tuluna hetkel, kui selle laekumine on praktiliselt kindel, võttes arvesse

perioodi, mille eest see on tasutud. Liikmemaks, mis annab liikmetele täiendavaid soodustusi (võimalus osta kaupu soodsama hinna eest),

kajastatakse tuluna soodustuste kasutamise eeldatava perioodi jooksul.
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Lisa 2 Raha
(eurodes)

 31.12.2021 31.12.2020

Arvelduskontol 11 887 5 418

kassas 25 1 019

Kokku raha 11 912 6 437

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2021 12 kuu jooksul

Ettemaksed 321 321

Tulevaste perioodide

kulud
321 321

Kokku nõuded ja

ettemaksed
321 321
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Lisa 4 Materiaalsed põhivarad
(eurodes)

  Kokku

 Muud

materiaalsed

põhivarad
Muud masinad

ja seadmed

31.12.2019  

Soetusmaksumus 553 540 1 093

Akumuleeritud kulum -55 -351 -406

Jääkmaksumus 498 189 687

  

Ostud ja parendused 587 587

Muud ostud ja parendused 587 587

Amortisatsioonikulu -83 -157 -240

  

31.12.2020  

Soetusmaksumus 553 1 127 1 680

Akumuleeritud kulum -138 -508 -646

Jääkmaksumus 415 619 1 034

  

Amortisatsioonikulu -83 -198 -281

  

31.12.2021  

Soetusmaksumus 553 1 127 1 680

Akumuleeritud kulum -221 -706 -927

Jääkmaksumus 332 421 753

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2021 12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele 39 39

Kokku võlad ja ettemaksed 39 39

 

 31.12.2020 12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele 229 229

Kokku võlad ja ettemaksed 229 229
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Lisa 6 Võlad tarnijatele
(eurodes)

 31.12.2021 31.12.2020

tarnijatele maksmata arved 39 229

Kokku võlad tarnijatele 39 229

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud
(eurodes)

 2021 2020

Mittesihtotstarbelised tasud   

Liikmemaksud 5 039 4 894

Sihtotstarbelised tasud   

osalustasud näitustel 8 660 5 735

osalustasud võistlustel,eksamitel 3 673 1 409

osalustasud AK-del 2 023 1 819

aasta parimad 0 1 335

WUSV 0 0

muu 361 541

Kokku liikmetelt saadud tasud 19 756 15 733

Lisa 8 Annetused ja toetused
(eurodes)

 2021 2020

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 25 1 639

Kokku annetused ja toetused 25 1 639

Lisa 9 Tulu ettevõtlusest
(eurodes)

 2021 2020

reklaam 3 145 2 117

Kokku tulu ettevõtlusest 3 145 2 117

Lisa 10 Muud tulud
(eurodes)

 2021 2020

Muud 495 641

Kokku muud tulud 495 641
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Lisa 11 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

 2021 2020

näitused 7 291 6 047

eksamid,võistlused 5 476 3 338

AK-d 392 162

aasta parimad 0 3 893

WUSV 0 0

Muud 0 1 779

Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsesed kulud
13 159 15 219

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

 2021 2020

Mitmesugused bürookulud 967 867

liikmemaks 894 888

Muud 2 415 1 296

Kokku mitmesugused tegevuskulud 4 276 3 051

Lisa 13 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2021 31.12.2020

Füüsilisest isikust liikmete arv 234 245

Juriidilisest isikust liikmete arv 2 2

OSTETUD 2021 2020

Kaubad Teenused Kaubad Teenused Põhivara

Tegev- ja kõrgem juhtkond ning

olulise osalusega eraisikust

omanikud ning nende valitseva või

olulise mõju all olevad ettevõtjad

159 518 267 849 587

Kokku ostetud 159 518 267 849 587


