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Tegevusaruanne

  

Kuulikodu on aastal 2005 asutatud MTÜ. Kuulikodu eesmärgiks on loomasõbraliku elulaadi propageerimine.  

Kuulikodu peamiseks tegevuseks on kujunenud kohalik loomakaitse; siin asub loomade varjupaik ja töötab loomakaitse info- ja 

nõustamistelefon. Koostööd tehakse teiste loomakaitseorganisatsioonidega ja erinevate ametkondadega. 

2012. aastal pöördus esmakontaktina Hiiumaa loomakaitse info- ja nõustamistelefoni poole (või teisi kommunikatsioonikanaleid pidi)  248 

kontaktisoovijat erinevate juhtumitega, sh nõustamine seoses loomade ja loomakaitsega; teated vigastatud loomadest; teated leitud omanikuta 

loomadest; loomade võtmise soovid varjupaigast; teated loomade võimalikust väärkohtlemisest; pakutud ka omanikuga loomi; ja muudel 

juhtumitel, nt teated loomade rünnakutest, loomade ajutise hoidmise soovid jne. Pöörduti kõikidest Hiiumaa omavalitsustest, Tallinnast ja mujalt 

Eestist. 

Juhtumitest umbes 2/3 vajas pikemat tegelemist, ülejäänud olid lühemad infovahetused. 

Kuulikodu varjupaigas elab viimastel aastatel järjepidevalt umbes 40 looma, number muutub vastavalt sellele, kuipaljud neist lähevad uutesse 

kodudesse või tulevad varjupaika. Eutanaasiat varjupaigas ei rakendata, va lootusetute meditsiiniliste juhtumite puhul, aastal 2012 oli selliseid 

juhtumeid 2. Uusi kodusid sai 31 looma, neist kolm viibis varjupaigas kõigest mõne päeva ja siis leidis omanik looma üles. 

Oleme hakanud hulkuvate loomade puhul tegusema teistmoodi kui eelmistel aastatel, kui tuleb teade hulkuvast loomast, palume teatajal saata 

võimalusel looma pilt ja hakkame intensiivselt läbi erinevate meediakanalite tema omanikku otsima; sellise tegutsemise kujundas välja asjaolu, 

et tihtipeale leiti eelnevatel aastatel omanik ruttu, 24 tunni jooksul ja varjupaik asub Hiiumaa suurematest alevitest, rääkimata näiteks Kõpu 

poolsaarest,  kaugel. Enamus hulkuvaid loomi leiti niimoodi tänu otsingutele üles, ülejäänud tulid varjupaika. 

Lisaks neile juhtumitele tegeleme ka nn kassikolooniatega. Aasta alguses jätkasime Suuresadama koloonia kasside steriliseerimist. Koos 

eelneval aastal alustatuga steriliseeriti üle paarikümne kassi, nelja metsistunud kassi ei õnnestunud kätte saada. Kolooniate kassid ei jää 

varjupaika vaid viiakse leiukohta tagasi, neid toidetakse, aga nad ei paljune. Aasta lõpus hakkasime tegelema Soonlepa ja Villamaa 

kolooniatega, tegevus jätkub 2013. ja ilmselt ka järgnevatel aastatel. 

Kuulikodu ei tegele ainult hulkuvate loomadega vaid ka nendega, kelle omanikud ei saa oma loomadega hakkama. Seljuhul sekkuti paarikümne 

looma hooldusesse, viidi toiduabi, osteti ravimeid, nõustati omanikke kohapeal, korraldati steriliseerimine. Ka varjupaika võeti mõned loomad, 

kelle omanik on teada, aga ei tule oma loomadega toime. 

Seoses kolooniakasside steriliseerimisega korraldati internetipõhine korjanduskampaania Suuresadama kasside heaks; teine kampaania – 

Kuulikodu kevadkampaania – igapäevategevuste toetamiseks ja kampaania „Ostame Hiiumaa loomakaitsele auto“ sõiduvahendi hankimiseks, 

siiani oli tegutsetud täna isiklikele sõidukitele. 

Kaks korda korraldati mandril tegutsevate loomaarstide visiit Hiiumaale; Hiiumaa loomaarstid ei teosta suurtele ja emastele koertele 

steriliseerimist, MTÜ korraldamisel toimus selline steriliseerimispäev juba kaheksandat korda. 

Koostöös Eesti Loomakaitse Seltsiga aidati korraldada kahte suurt üritust; Eesti Loomakaitse Seltsi Heategevuskontserti veebruaris ja sügiseti 

toimuvat Taimetoidumessi. Osaleti ka Stockholmi taimetoidumessil, sealhulgas lühikese ettekandega Eesti loomakaitse ja taimetoitluse aregute 

kohta; korraldati meediakoolitus loomakaitsjatele Tallinnas; esineti Palade Loodushariduskeskuse Keskkonnapäeval Kärdlas; korraldati Hiiumaa 

loomakaitse Heategevuspäev, mille käigus muuhulgas teostas oma välipraktika Euroülikooli kunstitudeng. 

Kõik ülaltoodud üritused ja ettevõtmised aitavad edendada loomasõbralikku elulaadi, on nii koolitusliku kui turundusliku sisuga. Kuna Kuulikodu 

tegevust rahastatakse peamiselt annetustest, käiakse annetusmüükidel ka erinevatel laatadel ja müügipäevadel; teisene eesmärk sellistel 

üritustel on oma tegevuse tutvustamine ja info kogumine. Nii osaleti Emmaste kevadlaadal, Käsitöö- ja omatoodangulaadal Kärdlas; Hiiu Folgil, 

Kila-Kola laadal ja Jõululaadal. Suvel hoidis MTÜ kümnekonnal päeval lahti lähedalasuvat Hiiumaa muuseumi filiaali, lahtiolekupäevadel asus 

muuseumis ka MTÜ korjanduskarp ja tutvustati oma tegevust. 

Varjupaiga korrastamiseks ja remonditöödeks korraldati kevadel kaks talgupäeva, üks neist Teeme Ära kampaania raames. Suuremad 

parandustööd olid ka sissesõidutee parandamine ja rehealuse kasside ruumi talade toestamine. Suveürituste jaoks ehitati vabatahtlike poolt lava 

taaskasutatud materjalidest. Kõik ruumid on kehvas seisus ja kogu varjupaik vajab lähiaastatel kindlasti investeeringuid. 

MTÜ teeb koostööd pea kõikide Hiiumaa omavalitsustega, koostöökoosolekud toimusid Kärdla linnavalitsuses ja Hiiumaa Omavalitsuste Liidus, 

osaleti ka Emmaste valla MTÜde koosolekul.Vähesel määral ostetakse ka varjupaigateenust, Käina vallaga oli MTÜ-l 2012. aastal 

koostööleping. Hiiumaa loomakaitse korraldus on sisuliselt siiani lahendamata ja ilmselt ei lahendatagi enne omavalitsuste liitumist. 

Koostööd tehakse ka Hiiumaa veterinaarkeskusega (väärkohtlemisjuhtumid) ja Hiiumaa politseiga; Hiiumaa loomaarstidega; teiste 

loomakaitseorganisatsioonidega väljaspool Hiiumaad. 

Oma tegevuse toetamiseks avas MTÜ Kuulikodu 2012. aastal ka nn e-poe, kust saab oma annetuse eest soetada erinevaid inimeste ja 

ettevõtete poolt annetatud esemeid, ehteid, käsitööd, kasutatud nõusid, loomatarvikuid ja raamatuid. Tänu järjekindlale tegutsemisele ja oma 

tegevustest teadaandmisele on märgatavalt suurenenud toetajate hulk, aasta lõpul lisandus püsitoetaja, Hollandis tegutsev kasutatud esemete 

poekett Wawollie, korjandusi on tehtud erinevate organisatsioonide üritustel väljaspool Hiiumaad. 

MTÜ Kuulikodu peab oma tegevuses väga oluliseks meedia- ja turundustööd, millega toetatakse organisatsiooni tegevust ja levitatakse 

loomakaitse ja loomasõbraliku elulaadi teavet. Aasta alguses uuendasime oma kodulehte; TÜ ristmeedia eriala tudengid tegid  kursusetööna 

MTÜ e-marketingi projekti, mille käigus valmisid videomaterjalid Kuulikodu tegevusest ja kampaania Kuulikodus püsivalt elavate kasside 

kaugtoetajate leidmiseks. Kuulikodu tegemisi kajastati meedias üle 40 korra, sh Hiiumaa, Saaremaa ja Läänemaa paberlehtedes ja 

online-meedias, aga ka Aktuaalses kaameras, Raadio 2s, Kuku raadios ja Maalehes. Rohkesti infot ilmus ja levis lisaks ka sotsiaalmeedias. 

Kuulikodu jagab oma kogemusi meediatöös pidevalt ka teiste loomakaitseorganisatsioonidega, mitmel ühiskondlikult olulisel teemal ilmus 

ühispressiteateid; tehakse ka meedianõustamist, aasta keskel kuulutati välja võimalus tellida erinevaid meediateenuseid, nüüdseks antakse 

tasulise teenusena välja üht Infolehte. 

Ebaõnnestumiseks võib pidada Hooandja projekti, mille käigus üritati koguda vahendeid Kuulikodu kokaraamatu (taimetoidud) jaoks. Projekt 

ebaõnnestus, aga õnneks ei tehtud ka kulutusi.
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MTÜ Kuulikodul on alates juulikuus üks palgaline töötaja – tegevjuht, kes töötab töövälistel tundidel ka arvestatava hulga tunde vabatahtlikuna. 

2013. aastal tuleb vähendada püsivalt varjupaigas elavate loomade arvu; parandada ja ehitada katused olemasolevatele väliaedikutele ja

ehitada uusi aedikuid ja jooksuaed. Kassidele tuleb kohandada sobivamad ruumid ja hankida uusi hoiupuure. Tuleks välja arendada hoiukodude

süsteem, et oleks rohkem kohti ajutist hooldust vajavatele loomadele kuni uute kodude leidmiseni; koostööd omavalitsustega tuleb jätkata, läbi

Hiiumaa arendustrateegia tuleks lahendada KOVide vastutuse probleem seoses nende seadusest tuleneva kohustusega hulkuvate loomade

eest hoolitseda. Koostööd omavalitsustega ja teiste Hiiumaa ametkondadega ja organisatsioonidega tuleks suurendada inimeste teavitamist

seoses loomakaitsega.  Välja tuleb töötada ka erinevatasemelisi koolitusi loomakaitse teemal. Jätkata tuleb ka meediategevust, seda tuleks

laiendada, kogemusi jagada, kaasata rohkem inimesi ja organisatsioone üleriiklikul tasandil. 

Hoolimata suurenenud toetuses on MTÜ rahastamine ebaühtlane ja riskantne, annetuste kogumiseks kulub väga palju aega ja energiat, tuleb

leida võimalusi püsivamaks ja kindlamaks rahastamiseks. 

Kõik Kuulikodu tegevused, sh loomakaitsealased juhtumid,  on igapäevaselt täpselt dokumenteeritud ja alates novembrist veebis kättesaadavad

Kuulikodu liikmetele ja lähematele abistajatele. 
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2012 31.12.2011 Lisa nr

Varad    

Käibevara    

Raha 4 440 1 709  

Nõuded ja ettemaksed 50 0 2

Kokku käibevara 4 490 1 709  

Põhivara    

Materiaalne põhivara 1 051 0 4

Kokku põhivara 1 051 0  

Kokku varad 5 541 1 709  

Kohustused ja netovara    

Kohustused    

Lühiajalised kohustused    

Võlad ja ettemaksed 3 903 87 5

Kokku lühiajalised kohustused 3 903 87  

Kokku kohustused 3 903 87  

Netovara    

Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses 19 19  

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 1 603 984  

Aruandeaasta tulem 16 619  

Kokku netovara 1 638 1 622  

Kokku kohustused ja netovara 5 541 1 709  
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2012 2011 Lisa nr

Tulud    

Annetused ja toetused 14 987 9 535 6

Tulu ettevõtlusest 1 646 389  

Kokku tulud 16 633 9 924  

Kulud    

Mitmesugused tegevuskulud -15 375 -9 305 7

Tööjõukulud -1 188 0 8

Põhivara kulum ja väärtuse langus -49 0  

Muud kulud -5 0  

Kokku kulud -16 617 -9 305  

Põhitegevuse tulem 16 619  

Aruandeaasta tulem 16 619  
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2012 2011

Rahavood põhitegevusest   

Põhitegevuse tulem 16 619

Korrigeerimised   

Põhivara kulum ja väärtuse langus 49 0

Kokku korrigeerimised 49 0

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus -50 0

Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus 3 816 87

Kokku rahavood põhitegevusest 3 831 706

 

Rahavood investeerimistegevusest   

Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel -1 100 0

Kokku rahavood investeerimistegevusest -1 100 0

 

Kokku rahavood 2 731 706

 

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 1 709 1 003

Raha ja raha ekvivalentide muutus 2 731 706

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 4 440 1 709
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Sihtkapital/Osakapital

nimiväärtuses

Akumuleeritud tulem

31.12.2010 19 984 1 003

Aruandeaasta tulem  619 619

31.12.2011 19 1 603 1 622

Aruandeaasta tulem  16 16

31.12.2012 19 1 619 1 638
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

MTÜ Kuulikodu 2012 a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb

rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus- ja aruandluse põhimõtetele, mille põhinõuded on kehtestatud raamatupidamisseaduses ja

mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid. Aruanne on koostatud eurodes.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

MTÜ Kuulikodu võtab arvele materiaalse põhivara, mille maksumus on üle 200 euro ja kasutusiga üle 2 aasta.

Põhivara amortiseeritakse vastavalt tema kasulikule elueale.

Tulud

Mittetulundusühingu tulud on jagatud toetusteks ja tuludeks majandustegevusest. Toetused omakorda kajastatakse toetuse andjate lõikes

ning otstarbe järgi (sihtotstarbelised ja mitte-sihtotstarbelised).

Kulud

Aruandeperioodi kulude hulka kuuluvad siht-finantseeritud projektide otsekulud, mitmesugused tegevuskulud , tööjõu kulud,

põhivara kulum,valuutakursi muudatustest tingitud kahjum, kahjum põhivara müügist, aruandeperioodi intressid, viivised ja muud kulud.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2012 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi

12 kuu jooksul 1 - 5 aasta jooksul üle 5 aasta

Nõuded ostjate vastu 50 50   
Ostjatelt laekumata arved 50 50   

Kokku nõuded ja ettemaksed 50 50   

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

 31.12.2012 31.12.2011

Maksuvõlg Maksuvõlg

Sotsiaalmaks 132 0

Kohustuslik kogumispension 4 0

Töötuskindlustusmaksed 7 0

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad 143  
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Lisa 4 Materiaalne põhivara
(eurodes)

  Kokku

 Masinad ja

seadmed
Transpordi-

vahendid

Muud masinad

ja seadmed

  

Ostud ja parendused 850 250 1 100 1 100

Amortisatsioonikulu -43 -6 -49 -49

  

31.12.2012  

Soetusmaksumus 850 250 1 100 1 100

Akumuleeritud kulum -43 -6 -49 -49

Jääkmaksumus 807 244 1 051 1 051

MTÜ Kuulikodu korraldas toetuskampaania ühingule sõiduki soetamiseks. Kokku laekus annetustest 1108 eurot toetust. Juulis osteti auto,

mille maksumuseks oli 850 eurot ja teostati remonttöid 770 euro ulatuses.

Oktoobri lõpus osteti loomade toidu säilitamiseks sügavkülmkirst, mis maksis 250 eurot. 

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2012 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi Lisa nr

12 kuu jooksul 1 - 5 aasta jooksul üle 5 aasta

Võlad tarnijatele 262 262    

Võlad töövõtjatele 138 138    

Maksuvõlad 143 143   3

Muud võlad 3 360 3 360    

Muud viitvõlad 3 360 3 360    

Kokku võlad ja

ettemaksed
3 903 3 903    

 

 31.12.2011 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi Lisa nr

12 kuu jooksul 1 - 5 aasta jooksul üle 5 aasta

Võlad tarnijatele 87 87    

Kokku võlad ja

ettemaksed
87 87    
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Lisa 6 Annetused ja toetused
(eurodes)

 2012 2011

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 12 021 8 351

Toetus Becky raviks 0 474

Toetused Suuresadama kassidele 1 858 710

Kollase auto soetuskampaania 1 108 0

Kokku annetused ja toetused 14 987 9 535

sh eraldis kohaliku omavalitsuse eelarvest 800 0

Rahalised ja mitterahalised annetused   

 2012 2011

Rahaline annetus 14 987 9 535

Kokku annetused ja toetused 14 987 9 535

Lisaks toetustele ja annetustele on MTÜ ettevõtlustulud Hiiumaa valdadele varjupaigateenuse osutamine. Aruandeaastal lisandus sellele

infolehtede koostamine.

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

 2012 2011

Üür ja rent 4 321 335

Mitmesugused bürookulud 1 760 1 314

Lähetuskulud 298 451

Riiklikud ja kohalikud maksud 58 0

Reklaam 10 28

Transpordikulud 2 630 1 457

Loomade toit 2 014 1 098

Loomade raviteenused 3 026 4 243

Ürituste korralduskulud 1 258 379

Kokku mitmesugused tegevuskulud 15 375 9 305

Lisa 8 Tööjõukulud
(eurodes)

 2012 2011

Palgakulu 720 0

Sotsiaalmaksud 468 0

Kokku tööjõukulud 1 188 0

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 1 0
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Mittetulundusühingul on alates 2012 aasta juulist tööl tegevjuht. 

Töötasu arvestati talle 144 eurot kuus.

Lisa 9 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2012 31.12.2011

Füüsilisest isikust liikmete arv 10 10

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

 31.12.2012

Kohustused

Asutajad ja liikmed 3 360

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja

muud olulised soodustused
  

 2012 2011

Arvestatud tasu 144 0

MTÜ Kuulikodu juhatus koosneb ühest liikmest. Juhatuse liige vormistati 2012 aasta juulis tööle tegevjuhina ja talle arvestati aruandeaastal

töötasu 720 eurot. Mingeid soodustusi ega garantiisid ei ole juhatuse liiikmele ette nähtud ei tähtaja möödumisel ega tagasiastumisel.

MTÜ on juhatuse liikmele võlgu 2011 ja 2012 aasta rendi kinnistu ja hoone kasutamise eest.

Kuna varasematel aastatel olid ühingu rahalised vahendid väga piiratud, siis oli ühingul sõlmitud juhatuse liikmega rendileping ilma tasuta. Kuna

ühingu tegevus on viimaste aastatega laienenud ja juhatuse liige tegeleb ühingu tegevustega 100%-liselt, otsustati maksta juhatuse

liikmele tema vara kasutamise eest renti 140 eurot kuus. Väljamakset aruandeaasta lõpuga tehtud ei ole. Rent makstakse välja

vastavalt võimalustele osade kaupa 2013 aasta jooksul.



Aruande digitaalallkirjad
Mittetulundusühing Kuulikodu (registrikood: 80222016) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on

elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi Allkirjastaja roll Allkirja andmise aeg

KADRI TAPERSON Juhatuse liige 14.03.2013



Tegevusalad
Tegevusala EMTAK kood Põhitegevusala

Keskkonna- ja looduskaitseühendused 94996 Jah

Sidevahendid
Liik Sisu

Mobiiltelefon +372 5144115

E-posti aadress kuulikodu@gmail.com

E-posti aadress emmaste@hot.ee


