Tallinna Loomaaia Sõprade Selts MTÜ üldkoosoleku protokoll
Toimumisaeg: 28. aprill 2018 kell 11.00-13.00
Koht: Tallina Loomaaia Keskkonnahariduskeskus, Ehitajate tee 150 Tallinn
Osalejad: 82 liiget, neist volitustega 20
Koosoleku juhataja valimine – ühehäälselt valiti koosoleku juhatajaks Alar Lõhmus.
Koosoleku protokollija valimine – ühehäälselt valiti protokollijaks Rita Mets.
Päevakord:
1. TLSS juhatuse 2017. a. tegevusaruanne.
2. TLSS revidendi aruanne.
3. TLSS 2017. a. aruande kinnitamine.
4. Uue juhatuse valimine.
5. Uue revisjonitoimkonna valimine.
6. TLSS põhikirja muutmine.
7. 2019. a. liikmemaksu suuruse kinnitamine.
8. TLSS 2018. aasta tegevuste planeerimine.
9. Koosolekul algatatud küsimused.
10. Mati Kaalu reisimuljed Sansibarilt.
Päevakord kinnitati ühehäälselt.

1. Tallinna Loomaaia Sõprade Selts MTÜ (TLSS) juhatuse 2015. a. tegevusaruanne.
01.01.2017 oli TLSS-il 422 liiget, aasta jooksul ühines seltsi tegevusega 77 uut liiget.
Seltsist väljaastumise avalduse tegi 14 liiget.
Juhatus annab üldkogule teada, et 31.12.17 seisuga arvati välja 42 liiget, kes pole kolm aastat
tasunud liikmemaksu. 3 liiget kustutati nimekirjast surma tõttu.
31.12.2017 seisuga oli TLSS-il 441 liiget.
Juhatuse esimees Alar Lõhmus tutvustas üldkoosolekul osalejatele juhatuse aruannet seltsi
majandustegevusest ja toimunud sündmustest. Juhatuse täielik aruanne on protokolli Lisas 1.
Tutvustati TLSS bilanssi ja tulemiaruannet. Koosolekul osalejatel on võimalik tutvuda nimetatud
dokumentidega ka kohapeal. Lisa 2.

2. TLSS revidendi aruanne.
Kuulati ära revisjonikomisjoni aruanne, mille esitas Helen Neeve.
Komisjoni hinnangul kajastab 2017. aasta aruanne TLSS-i finantsseisundit õigesti ja vastab heale
raamatupidamistavale. Olulisi vigu ei tuvastatud.
Revisjonikomisjoni ettepanek: Kinnitada TLSS 2017. aasta aruanne.

TLSS revidentide Helen Neeve ja Maarja Nigulase aruanne on Lisas 3.

3. TLSS 2017. a. aruande kinnitamine.
Ettepanek: kinnitada 2017. aasta bilanss, tulemiaruanne ja tegevusaruanne.
Hääletamisel osales koos volitustega 82 häält. Loendati koosolekul osalejate vastuhääli - 0 ja
erapooletuid - 0, Üldkoosolek, kuulanud ära juhatuse poolt esitatud aruanded ja revisjoni aruande,
kiitis heaks esitatud bilansi, tulemiaruande ja tegevusaruande ühehäälselt.
Otsus: Kinnitada 2017. majandusaasta bilanss, kasumiaruanne ja tegevusaruanne.

4. Uue juhatuse valimine.
4.1. Seoses vanusega loobus TLSS asutajaliige Ülo Kotkas osaalemast juhatuse tegevusest. Alar
Lõhmus tänas juhatuse ja selsti liikmete nimel Ülo Kotkast tehtud pikaaajalise vabatahtliku töö ja
panuse eest seltsi arengusse. Koosolekul tehti ettepaneku nimetada Ülo Kotkas TLSS auliikmeks ning
lähetada ta sügisel Innsbruckis toimuvale Euroopa loomaaedae sõprade seltside kogunemisele.
4.2. Otsustati jätta juhatuse suuruseks 7 liiget.
4.3. Juhatuse liikmeks kandideerimiseks andis oma nõusoleku Maire Toonberg. Maire Toonber
tutvustas ennast ja oma vaderiks olemise kogemust.
4.4. Tehti ettepanek: valida uue juhatuse koosseisu järgmised liikmed:
1 - Valdeko Allik
2 - Mati Kaal
3 - Tauno Kangro
4 - Alar Lõhmus
5 - Veronika Padar
6 - Kent Raju
7 - Maire Toomberg
Rohkem koosolekul osalejate poolt ettepanekuid juhatuse liikmete kohta ei esitatud.
Otsustati: sulgeda juhatuse liikmete nimekiri ja panna nimekiri hääletamisele.
Ettepanek: kinnitada juhatuse koosseis vastavalt esitatud nimekirjale.
Hääletamisest võttis osa koos volitustega 82 liiget.
Loendati koosolekul osalejate vastuhääli – 0 ja erapooletuid – 0.
Otsustati: Kinnitada juhatuse koossesus:
1.
2.
3.

Valdeko Allik
Mati Kaal
Tauno Kangro

4.
5.
6.
7.

Alar Lõhmus
Veronika Padar
Kent Raju
Maire Toomberg

4.5. Juhatuse esimehe valimine.
Juhatuse esimees valitakse juhatuse liikmete hulgast. Senine esimees Alar Lõhmus andis teada oma
valmisolekust jätkata ka järgmisel perioodil juhatuse esimehena.
Koosoleku käigus uusi kandidaate ei lisandunud ja seega tehti ettepanek valida juhatuse esimeheks
Alar Lõhmus.
Hääletamisest võttis osa koos volitustega 82 liiget.
Loendati koosolekul osalejate vastuhääli - 0 ja erapooletuid – 1 ja poolt 81 liiget.
Otsustati: kinnitada TLSS juhatuse esimeheks Alar Lõhmus
5. Uue revisjonitoimkonna valimine.
Revisjoni koosseisus kuulunud Maarja Nigulase saatis koosolekule oma kirjaliku nõusoleku ka
järgmisel perioodil revisjoni koosseisus jätkamiseks. Koosolekul viibinud Helen Neeve andis oma
nõusoleku järgmisel perioodil revisjoni koosseisus jätkamiseks, kuid avaldas arvaust, revisjoni
koosseis võik olla 3-liikmeline.
Koosolekul tehti ettepanek muuta revisjonitoimkonna liikmete arvu 3 liikmele.
Hääletamisest võttis osa koos volitustega 82 liiget.
Loendati koosolekul osalejate vastuhääli – 0 ja erapooletuid – 0
Otsustati: revisjonitoimkonna liikmete arvu suuruseks on 3.
Koosolekul tehti ettepanek valida revisjoni liikmeks lisaks Maarja Nigulasele ja Helen Neevele ka Rita
Mets. Rita Mets andis oma suulise nõusoleku.
Hääletamisest võttis osa koos volitustega 82 liiget.
Loendati koosolekul osalejate vastuhääli - 0 ja erapooletuid – 0
Otsustati: nimetada revisjonitoimkonna liikmeteks:
1. Helen Neeve
3. Maarja Nigulas
3. Rita Mets

6. TLSS põhikirja muutmine
TLSS juhatuse esimees Alar Lõhmus tutvustas põhikirjas muudetavaid alapunkte. Uue põhikirja
redaktsiooni projektiga saab tutvuda käesoleva protokolli Lisas 4.
Hääletamisest võttis osa koos volitustega 82 liiget.

Loendati koosolekul osalejate vastuhääli – 0 ja erapooletuid – 0
Otsustati: kiita heaks esitatud põhikirja muudatusettepanekud.
7. 2019. a. liikmemaksu suuruse kinnitamine.
Juhatuse ettepanek: jätta liikmemaksude määr 2019. aastal samaks: 28 eurot, soodusmäär õpilastele,
üliõpilastele ja pensionäridele 7 eurot.
Kohapeal algatatud ettepanek oli tõsta 2019. aasta liikmemaksu 30,00€ ja vastavalt uue
põhikirjaprojektile anda soodustust pensionäridele ja üliõpilastele 50%. Seega jääks üliõpilaste ja
pensionäride liikmemaksu suuruseks 2019. aastal 15,00€. Õpilaste liikmemaks vanuses 7-19 on 7,00€
Hääletamisest võttis osa koos volitustega 82 liiget.
Loendati koosolekul osalejate vastuhääli – 3, erapooletuid – 9 ja poolt 70.
Otsustati: kinnitada TLSS 2019. aasta liikmemaksu suuruseks 30,00€ (kolmkümmend eurot)
täiskasvanud liikmetele, üliõpilastele ja pensionäridele 15,00€ (viisteist eurot) ja õpilastele vanuses
7-19 7,00€ (seitse eurot).
8. TLSS 2018. aasta tegevuste planeerimine.
Üldkogu toimumise ajaks 28.04.2018 on juba toimunud järgmised sündmused:
25.01 – Aasta Loom 2018 avaüritus (kohvikuõhtu)
14.02 – sõbrapäeva õhtu vaderitele „Sõprusest loomariigis“ Aleksei Turovski ja Aleksandr Semjonov
03.03 – heategevuslik perepäev tiigrioru toetuseks – tiigrioru kampaani avamine
21.-26.04 – TLSS-i reis Berliini loomaaedadesse
Tulevased sündmused ja ühistegevused loomaaias:
05.05 – TLSS talgud loomaaaias (šimpansite ja maasarvikute aediku koristus)
01.06 – lastekaitsepäeva loomavalve
03.06 – ninasarvik Kibeta 1. Sünnipäev
29.07 – rahvusvaheline tiigripäev
01., 08. ja 15.08 – klassikalise muusika kolmapäevad keskonnahariduskeskuses
12.08 – ülemaailmne elevandipäev
25.08 – loomaaia sünnipäev ja loomavalve
22.09 – ülemaailmne ninasarvikupäev
07.10 – 1 aasta polaariumi avamisest, keskkonnarikastamise päev
21.10 – rahvusvaheline lumeleopardi päev
01.11 – kohvikuõhtu: aasta loom ilves
25.11 – jääkarupäev: jääkaru aasta kokkuvõte, Nordi, Aroni ja Friida sünnipäevade tähistamine
15.12 – rahvusvahelise ahvipäeva tähistamine
26.12 – loomaaia jõulutrall

Võimalikud ühistegevused:
09.06.2018 - Talgud Triinu tares ja ümbruses, piknik.
12.07.2018 kell 04.30 - Varahommikune ringkäik loomaaias.
13.09.-16.09.2018 sügisene reis Ähtäri loomaaeda.
Oktoober või november - Vaderite tänuõhtu.
Võimalikud projektid loomaaias, mida TLSS 2018. aastal võiks toetada:
- Katusealuse ehitamine Kiigeplatsile ja Rebasemäele
- Elevantide välisaediku rikastamine (suure harulise puu paigaldamine)
- Elevantide aia taguse vaateplatvorm/katusealuse ehituse finantseerimine
- Triinu tare renoveerimine
- Aafrika kannuskilpkonade suveaediku ja -maja ehitus
- Surikaatide ekspositsiooni renoveerimine ja laiendamine elevandimajas
- Jääkarude aedikusse kiikumispuu paigaldamine
- Flamingode pesade ehitamine
- Erinevad muud abitööd vastavalt loomaaia tellimisele

9. Koosolekul algatatud küsimused.
Lisaküsimusi ei olnud

10. Mati Kaalu reisimuljed Sansibarilt
Mati Kaal tutvustas slaidiprogrammiga oma nägemust Sansibarist

Koosoleku juhataja:
Alar Lõhmus
/allkirjastatud digitaalselt/

Protokollija:
Rita Mets
/allkirjastatud digitaalselt/

Lisa 1. Tallinna Loomaaia Sõprade Seltsi 2017. aasta tegevusaruanne
Tallinna Loomaaia Sõprade Selts MTÜ (TLSS) on asutatud 16. märtsil 1996. aastal loodushuviliste ja
Tallinna Loomaaia aktivistide poolt. TLSS-i eesmärk on ühendada loomaaiast ja selle edendamisest
huvitatud isikuid, kelle ühistegevus aitab toetada Tallinna Loomaaia arengut, propageerida loomadelindude elutegevust ja kaitset ning harida inimesi loodushoiu ja ökoloogia alal.
2017. a. 16. märtsil sai TLSS 21 aastaseks.
01.01.2017 oli TLSS-il 422 liiget, aasta jooksul ühines seltsi tegevusega 77 uut liiget.
Seltsist väljaastumise avalduse tegi 14 liiget.
Juhatuse otsusel arvati välja 42 liiget, kes pole kolm aastat tasunud liikmemaksu.
3 liiget kustutati nimekirjast surma tõttu.
31.12.2017 seisuga oli TLSS-il 441 liiget.
2017. aastal koguti TLSS-i eesmärkide täitmiseks vahendeid järgmiselt:
1. Liikmemakse laekus 4687 €. Liikmete arvestuslik võlgnevus oli 31.12.2017 seisuga 2059 €.
2. 2017. aastal saime sihtotstarbelisi vaderitoetusi kokku 74 385 €. Kehtivate vaderilepingute arv
31.12.17 seisuga oli 184. Tasumata vaderilepinguid oli 31.12.17 seisuga 927 €.
3. Annetusi loomaaiale laekus eraisikutelt ja ettevõtetelt 12 332 €.
4. Skulptuuride müügist saadud tulu oli 4 500 €.
5. Sihtotstarbelisi annetusi koguti 2017. aastal veel:
- jääkaru uue kodu projekti toetuseks: 25 913 €
- tiigrioru toetuseks: 1 017 €
- amuuri leopardi toetuseks: 591 €
- lumeleopardi toetuseks: 120 €
2017. aastal andis TLSS loomaaiale üle teenuseid ja vahendeid järgmiselt:
Polaariumi ehitustööd (veetöötlusseadmed, ehituse lisatööd): 215 659 €
Multimeedia lahendused ja infostendid: 119 621 €
Kokku: 335 280 € väärtuses teostatud teenuseid ja hangitud vahendeid
2017. aastal aitas TLSS korraldada ning toetas rahaliselt mitmeid loomaaia sündmusi, soetas
materjale ja ehitas loomade elukeskkonda rikastavaid vahendeid.
Aasta jooksul osalesid seltsi vabatahtlikud paljudel loomaaia üritustel, tegid heakorratöid,
rikastasid loomade elukeskkonda ja kogusid annetusi:









5.03 – rahvusvahelise jääkarupäeva tähistamine ja heategevuslik müük22.04 – TLSS üldkoosolek
28.04-03.05 – reis Schönbrunni loomaaeda Viinis, samuti Olomouci, Bratislava ja Brno loomaaia
külastamine
20.05 – kevadtalgud šimpansite välisaedikus
01.06 – loomavalve lastekaitsepäeval
06.06 – šimpansite välisaedikusse uue ronimispuu püsitamine ja köitega varustamine
16.06 – amuuri tiigri aediku liivapinnase vahetamine
31.07 – elevantide välisaediku taguse plangu mahavõtmine ja ettevalmistustööd Vivacolori
värvipäevaks
2., 9. ja 16.08 – klassikalise muusika kolmapäevad loomaaia keskkonnahariduskeskuses koostöös
Muusikute Fond PLMF-iga













03.08 – elevantide väliaedikutaguse plangu värvimine Vivacolori värvipäeva raames
25.08 – loomaaia 78. sünnipäeva tähistamine, loomavalve korraldamine
03.09 – elevantide väliaediku taguse aia ehituse lõpetamine (plankude paigaldus)
05.10 – tänuõhtu Polaariumi toetajatele ja suurematele vaderitele
06.10 – töötuba müügiks ja kingiks mõeldud jääkaruküpsiste pakkimiseks
07.10 – polaariumi avamine kutsetega külalistele (ettevalmistamine ja korralduslik abi)
08.10 – avamiseelne ekskursioon polaariumisse seltsi liikmetele
08.10 – polaariumi avamispäeval töötoa ja toetusküpsiste müügi korraldmine
17. ja 22.12 – töötoad loomade jõulukinkide valmistamiseks ja pakkimiseks
22.12 – ETV Terevisiooni hommikusaates osalemine ja TLSS-i tegevuse tutvustamine
26.12 – loomaaialoomade jõulutrall koostöös Eestimaa Jõuluvanade Ühenduse jõuluvanadega

Muud Tallinna Loomaaeda ja TLSS-i tegevust toetavad tegevused:







Jääkaru uue kodu meediakampaania viimase etapi korraldamine koostöös MediaMarketingi
meeskonnaga.
Aasta jooksul andsid TLSS juhatuse liikmed intervjuusid meediale seoses jääkaru uue kodu
projekti, vaderiprogrammi ja seltsi tegevuse tutvustamisega.
Juhatuse liikmed osalesid perioodil juuli-oktoober Polaariumi avamise ettevalmistamises ja
korraldamises.
Kujundati, telliti ja paigaldati 131 uut vaderisilti.
Valmis sai TLSS-i uus kodulehekülg www.tlss.ee.
Detsembris toimus koostöös loomaaia loodusharidus- ja turundusosakonnaga sotsiaalmeedia
kampaania loomaaialoomade ja vaderiprogrammi tutvustamiseks.

2017. aastal toimus 6 juhatuse koosolekut.
Tallinna Loomaaia Sõprade Seltsi juhatus tänab kõiki liikmeid, vadereid ja annetajaid 2017. aastal
tehtud vabatahtliku töö, rahalise toetuse ja muul moel panustamise eest!

Alar Lõhmus
Tallinna Loomaaia Sõprade Selts MTÜ juhatuse esimees

Lisa 2
BILANSS: Tallinna Loomaaia Sõprade Selts MTÜ (periood 01.01.2017-31.12.2017)
Algsaldo
A K T I V A (v a r a d)
Käibevara
Raha ja pangakontod
10121 SW liikmemaks
10122 SW annetused
10124 SW deposiit
10125 SEB pank
Kokku Raha ja pangakontod
Ostjate tasumata summad
10311 Muud nõuded
10312 Laekumata vaderilepingud
Kokku Ostjate tasumata summad

Muutus

Lõppsaldo

26 356,38
-6 044,41
436 419,86 -250 741,76
1 334,00
0
1 616,69
-1 612,47
465 726,93 -258 398,64

20 311,97
185 678,10
1 334,00
4,22
207 328,29

0
6 687,99
6 687,99

30,9
-5 761,36
-5 730,46

30,9
926,63
957,53

6 687,99

-5 730,46

957,53

2 160,00
2 160,00

-101
-101

2 059,00
2 059,00

2 160,00

-101

2 059,00

Kokku Nõuded ja ettemaksed

8 847,99

-5 831,46

3 016,53

Varud
Müügiks ostetud kaubad
10741 Edasimüügi eesmärgil soetatud kaubad
Kokku Müügiks ostetud kaubad

1 740,20
1 740,20

-161,3
-161,3

1 578,90
1 578,90

1 740,20

-161,3

1 578,90

Käibevara kokku
476 315,12 -264 391,40
__________________________________________________
A K T I V A (v a r a d) K O K K U
476 315,12 -264 391,40

211 923,72

Kokku - nõuded ostjate vastu
Muud nõuded
Muud lühiajalised nõuded
10441 Tasumata liikmemaksud
Kokku Muud lühiajalised nõuded
Kokku -muud nõuded

Kokku - varud

211 923,72

Algsaldo
P A S S I V A (kohustused ja omakapital)
Lühiajalised kohustused
Võlakohustused
Lühiajalised laenud ja võlakirjad
21428 Amuuri leopard
21429 Lumeleopard
21430 Tiigrite org
21431 Freddy ravimid
Kokku
Lühiajalised laenud ja võlakirjad

Muutus

Lõppsaldo

0
1 109,80
0
202,1
1 311,90

579,11
120
1 017,47
-202,1
1 514,48

579,11
1 229,80
1 017,47
0
2 826,38

858,04
15 670,00
2 622,50
5 524,99
25 831,97
7 293,19
300

-858,04
-15 670,00
-2 622,50
-5 524,99
-25 831,97
-7 293,19
-300

0
0
0
0
0
0
0

58 100,69

-58 100,69

0

59 412,59

-56 586,21

2 826,38

660
660

-275,59
-275,59

384,41
384,41

660

-275,59

384,41

60 072,59

-56 861,80

3 210,79

60 072,59

-56 861,80

3 210,79

416 242,53
416 242,53

0
0

416 242,53
416 242,53

0 -207 529,60

-207 529,60

Kokku netovara

416 242,53 -207 529,60

208 712,93

Kohu stised ja netovara kokku
__________________________________________________
P A S S I V A (kohustused ja omakapital) K O K K U

416 242,53 -207 529,60

208 712,93

476 315,12 -264 391,40

211 923,72

Pikaajal. võlakohustuste tagasimaksed järgm. perioodil
21420 Jääkaru uus kodu-Paypal
21422 Jääkaru uus kodu-Telia Eesti
21423 Jääkaru uus kodu-Elisa
21424 Jääkaru uus kodu-Tele2
21425 Jääkaru uus kodu-arvelduskonto
21426 Jääkaru uus kodu-annetuskast
21427 Jääkaru uus kodu-medalid
Kokku
Pikaajal. võlakohustuste tagasimaksed järgm.
perioodil
Kokku - lühiajalised võlakohustused
Võlad tarnijatele
Tarnijatele tasumata arved
21311 Tarnijatele tasumata arved
Kokku
Tarnijatele tasumata arved
Kokku - võlad hankijatele
Lühiajalised kohustused

kokku

Kohustused kokku
Eelmiste perioodide tulem
32711 Eelmiste perioodide tulem
Kokku Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem
Aruandeaasta tulem

TULEMIARUANNE: Tallinna Loomaaia Sõprade Selts MTÜ (periood 01.01.2017-31.12.2017)
Periood

Aasta algusest

Tulud
Liikmetasud
40111 Liikmemaksud
Kokku Liikmetasud

4 687,09
4 687,09

4 687,09
4 687,09

Muud tulud
40131 Skulptuuride müügist saadud tulu
Kokku Muud tulud

4 500,00
4 500,00

4 500,00
4 500,00

Mittesihtotstarbelised annetused ja toetused
40411 Annetused loomaaiale
Kokku Mittesihtotstarbelised annetused ja toetused

12 332,47
12 332,47

12 332,47
12 332,47

Sihtotstarbelised annetused ja toetused
40421 Vaderilepingud
40432 Vader-toetaja
Kokku Sihtotstarbelised annetused ja toetused

73 830,06
555
74 385,06

73 830,06
555
74 385,06

Kulud
Põhitegevuskulud
50513 Loomaaia ürituste toetamine
50514 Jääkaru projekti kulu
Kokku Põhitegevuskulud

7 028,80
268 382,43
275 411,23

7 028,80
268 382,43
275 411,23

326,78
4 923,36
3 817,09
1 020,00
801,76
121,92
13 706,24
218,16
3 000,00
90,46
35,24
28 061,01

326,78
4 923,36
3 817,09
1 020,00
801,76
121,92
13 706,24
218,16
3 000,00
90,46
35,24
28 061,01

-207 567,62

-207 567,62

38,02
38,02

38,02
38,02

-207 529,60

-207 529,60

Muud tegevuskulud
50611 Sidekulud
50612 Triinu tare
50613 Üldkulud
50614 Troopikamaja kulud
50616 Keskkonnarikastamine
50621 Vaderite sildid
50623 Koduleht
50631 Bürootarbed (paber, kirjutusvahendid jms.
50641 Raamatupidamisteenused
50687 Panga teenustasud
50691 Maksekeskuse tehingutasud
Kokku Muud tegevuskulud
Põhitegevuse tulem
Finantstulud
c) finantstulud muudelt pikaajalistelt finantsinv.lt
41031 Intressitulud
Kokku c) finantstulud muudelt pikaajalistelt finantsinv.lt
Finantskulud
Aruandeaasta tulem

Lisa 3
Tallinna Loomaaia Sõprade Selts MTÜ
Revisjoni komisjoni aruanne

27. aprill 2018

Oleme revideerinud TLSS MTÜ raamatupidamise 2017.a. aastaaruannet, mis sisaldab bilanssi seisuga
31. detsember 2017 ja kasumiaruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta,
aastaaruande koostamisel kasutatud oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning muid selgitavaid
lisasid, samuti raamatupidamise algdokumente.
Juhatuse kohustus raamatupidamisaruannete osas
Juhatuse kohustuseks on raamatupidamise aastaaruande koostamine ning õige ja õiglane esitamine
kooskõlas Eesti hea raamatupidamistava nõuetega. Aastaaruande koostamisel tuleb lähtuda Eesti
Vabariigi raamatupidamise seadusest, Raamatupidamise Toimkonna juhenditest, TLSS MTÜ
Asjaajamise- ja Raamatupidamise sise-eeskirjadest ning muudest vastavat tegevusala reguleerivatest
normatiivaktidest.
Revisjoni komisjoni arvamus
2017. aastal on TLSS MTÜ raha ja pangakontodel vahendeid 207 328,29 eurot. Aruaandeaasta tulem
on -207 529,60 eurot, mis on seotud peamiselt jääkaru projekti tehtud kulutustega aruandeperioodis.
Jaotamata tulem 2017. aasta lõpuks oli 208 712,93 eurot.
Positiivse muudatusena võib välja tuua projektikulude (Jääkarule uus kodu) kulude ja tulude
kajastamine lühiajaliste kohustuste real ja ühise kontona.
Revidendi hinnangul ei ole juhatus täitnud seadusest, üldkoosoleku otsustest ja liikmete huvidest
lähtuvalt kohustusi piisava hoolsusega. Peamised puudused on seotud kulutuste puuduliku
dokumenteerimise, Tallinna Loomaaia toetustaotluste esitamise ja kajastamise puudulikkusega ning
TLSS MTÜ suurte väljaminekutega seltsi tegevuses hoidmiseks.
-

-

-

Üldkoosoleku otsusega mittevastavuses on tegevuskulude 7% nõude mittetäitmine. 2017. aastal
oli TLSS MTÜ muud tegevuskulud 28 061,01 eurot, mis on proktide välisetest tulududest ligi 30%.
Organisatsiooni tegevusmahu kasvuga on mõistetav tegevuskulude suurenemine ning sellest
tulenevalt on revisjoni komisjonil ettepanek juhatusel üle vaadata vastav põhimõte ning
määratleda millistest tuludest tegevuskulud on lubatud.
Ebaproportsionaalselt suure osa tegevuskuludest moodustab kulu kodulehele (13 706,24 eurot).
Arvestades, et 2017. aastal on liikmemaksudest saadud tulu 4 687,00 eurot. Tegemist on
pikaajalise projektiga ja kulude õiglase kajastamise seisukohalt tuleb juhatusel võtta suurem
vastutus tehingute õige kajastamise ees.
TLSS MTÜ on teinud suurel määral tehinguid seotud isikutega (Kala Ruudus OÜ, Raktransport OÜ)
omamata piisavalt tõendusmaterjale pakkumiste turuhinna vastavuse kohta.
Puudub ülevaade Tallinna Loomaaia esitatavate hüvitamist vajavate kulutuste läbipaistvuse
tõstmiseks. Nt on 2017. aastal Astlanda Ehitus OÜ-le tehtud makseid summas 213 211,20 eurot,
millel puudub juhatuse kinnitus ja kokkulepped ning hinnapakkumised teistelt firmadelt
tehtavatele töödele. Juhatus on tehtud kulutustes teadlik, kuid puudub piisav tõendusmaterjal.
TLSS MTÜ üheks eesmärgiks on Tallinna Loomaaia tegevuse ja arengu edendamine, kuid TLSS
MTÜ on eraldiseisev organisatsioon ja peab lähtuma oma tegevuses Eesti Vabariigis kehtestatud
reeglitest.

-

Juhatus ei ole täitnud enda poolt kinnitatud Asjaajamise ja Raamatupidamise sise-eeskirjade
punkti 3.1.2, mis sätestab, et kõik üle 1 000 euro ostudokumendid kinnitatakse juhatuse
otsusega. Arvestades väljamaksete üldist struktuuri, teeme ettepanku suurendada juhatuse poolt
kinnitatava summa suurust.

Revisjoni komisjoni hinnangul kajastab 2017.a. raamatupidamise aastaaruanne olulises osas õigesti ja
õiglaselt Tallinna Loomaaia Sõprade Selts MTÜ finantsseisundit seisuga 31. detsember 2017 ning
sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid. Käesolevaga teeme
ettepaneku TLSS MTÜ üldkoosolekule kinnitada 2017 majandusaasta aruanne.
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MTÜ Tallinna Loomaaia Sõprade Selts
Põhikiri
l. Üldsätted.
1.1. Ühingu ametlik nimi on MTÜ Tallinna Loomaaia Sõprade Selts (edaspidi
TLSS).
1.2. TLSS-i asukoht on Paldiski mnt 145 Tallinn Harjumaa 13522.
1.3. TLSS on iseseisev juriidiline isik. Ta juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi
seadustest, muudest TLSS-i tegevust reguleerivatest õigusaktidest ning käesolevast
põhikirjast.
1.4. Oma kohustuste täitmata jätmise eest vastutab TLSS kogu oma varaga.
1.5. TLSS ei vastuta oma liikmete kohustuste eest.
1.6. Käesolevas põhikirjas sätestamata küsimustes juhindutakse mittetulundusühingute
seaduse sätetest.
1.7. TLSS-i majandusaasta algus on 1. jaanuar ja lõpp 31. detsember.
2. TLSS-i eesmärk ja tegevus.
2.1. TLSS on asutatud põhieesmärgiga ühendada Tallinna Loomaaiast (TL) ja selle
edendamisest huvitatud isikuid TL tegevuse, arengu edenemise ja uurimistööde
toetamiseks ning propageerimiseks, samuti zooloogia, ökoloogia, liigikaitse,
loomapidamise alase rahvahariduse üldiseks edendamiseks TL baasil ning vastava koostöö
arendamiseks teiste füüsiliste ja juriidiliste isikutega.
2.2. Oma eesmärgi saavutamiseks TLSS:
 loob ja arendab sidemeid TL-st huvitatud isikute vahel;
 osutab TL-le metodoloogilist ja praktilist abi, hangib rahalisi vahendeid ja teavet;
 toetab TL põhieesmärkide saavutamisele suunatud tegevust vastavalt TLSS-i
võimalustele, sh. ka stipendiumide ja abirahadega.
 toetab TL töötajate koolitamist ning vajadusel ja võimalusel teistesse
loomaaedadesse lähetamist;
 koostöös TL-ga koostab, kogub ja annab välja TL-a ja TLSS-i tegevust tutvustavat
teavet;
 korraldab väljasõite, seminare, õpikodasid, kursusi, näitusi, konverentse,
konsultatsioone, ülevaatusi jm. põhikirjaliste eesmärkide saavutamisele suunatud
ettevõtmisi;
 teeb koostööd riigi-, omavalitsus-, rahvusvaheliste-, teadus- ja kultuuriasutustega,
asjakohaste ühiskondlike organisatsioonide ja liikumistega, samuti muude TLSS-i
tegevusest huvitatud asutuste, ettevõtete, organisatsioonide ja üksikisikutega nii Eesti
Vabariigis kui välisriikides;

 loob vajadusel alalisi või konkreetsete ettevõtmiste ja projektide elluviimiseks ette
nähtud ajutisi töörühmi.
3. TLSS-i liikmeskond
3.1. TLSS-i liikmeks võib olla iga vähemalt 18 aastane füüsiline isik või alla 18 aastane
füüsiline isik seadusliku esindaja kirjalikul nõusolekul, kes soovib osaleda TLSS-i
tegevuses, tunnustab käesolevat põhikirja, tasub liikmemaksu ja tegutseb aktiivselt TLSS-i
eesmärkide saavutamiseks ning kelle liikmeks vastu võtmise on laekunud kirjaliku avalduse
alusel otsustanud TLSS-i juhatus.
3.2. TLSS-i liikmed maksavad iga-aastast liikmemaksu, mille suuruse kehtestab
üldkoosolek. Erandjuhtudel võib TLSS-i juhatus liikmeid liikmemaksu tasumisest
vabastada. Üldkoosolek võib kehtestada ka TLSS-i sisseastumismaksu.
3.3. Üldkoosoleku otsusega võidakse nimetada TLSS-le auliikmeid, kes on selles staatuses
eluaegselt ja vabastatud liikmemaksust.
3.4. Liikmete õigused:
3.4.1. TLSS-i liikmel on õigus osaleda TLSS-i juhatuse ja kontrollorganite valimisel ning
võtta osa TLSS-i üldkoosolekutest.
3.4.2. TLSS-i liige võib avalduse alusel igal ajal TLSS-ist välja astuda.
3.5. Liige on kohustatud:
3.5.1. aktiivselt osalema TLSS-i tegevuses;
3.5.2. kinni pidama TLSS-i põhikirjast ja täitma juhtorganite otsuseid;
3.5.3. suhtuma heaperemehelikult TLSS-i ja TL varasse;
3.5.4. hoidma ja kaitsma TLSS-i ja TL mainet;
3.5.5 tasuma üldkoosoleku poolt kehtestatud liikmemaksu;
3.5.6 hoiduma TLSS liikmete ja TL töötajate maine kahjustamisest.
3.6. Kohustuste rikkumisel võib juhatuse ettepanekul üldkoosoleku otsusega TLSS-i liikme
välja arvata.
3.7. Liikmete arvestust peab TLSS-i juhatus.
4. TLSS-i juhtimine
4.1. TLSS-i juhtorganid on üldkoosolek (üldkogu) ja selle poolt valitud 3–7 liikmeline
juhatus.
4.2. TLSS-i kõrgeimaks juhtorganiks on üldkoosolek, mis toimub vähemalt kord aastas.
4.3. Erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku juhatuse poolt vastavalt vajadusele:
 juhatuse algatusel;
 TL ettepanekul;
 revisjonikomisjoni nõudmisel;
 vähemalt 1/10 liikmete kirjalikul ettepanekul.

4.4. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellest on liikmetele kirjalikult teatatud
vähemalt kuu aega enne üldkoosoleku toimumist. Otsused tehakse kohalolijate
lihthäälteenamusega, kui käesolev põhikiri ei näe ette teisiti.
4.5. Põhikirja muutmise, samuti TLSS-i lõpetamise otsustamiseks on vajalik vähemalt
2/3 üldkoosolekul osalevate liikmete nõusolek.
4.6. Üldkoosolekut juhatab TLSS-i juhatuse esimees või tema poolt määratud juhatuse
liige.
4.7. Üldkoosoleku ainupädevuses on:
 põhikirja muutmine;
 tegevussuundade kindlaksmääramine;
 juhatuse, juhatuse esimehe ja revisjonitoimkonna valimine;
 liikme väljaarvamine;
 iga-aastase liikmemaksu suuruse määramine;
 sisseastumismaksu kehtestamine;
 stipendiumide ja abirahade kinnitamine;
 liikmetele ja/või teistele TL tegevusele kaasa aidanud inimestele autasude ja
ergutuste määramine;
 tegevuse lõpetamine ja reorganiseerimine;
 auliikmete nimetamine.
4.8. Üldkoosolekul valitakse lahtisel hääletamisel kaheks aastaks juhatuse esimees ja kolme
kuni seitsme liikmeline juhatus. Valituks osutuvad need isikud, kes saavad teistest enam
hääli.
4.9. Juhatuse koosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osalevad vähemalt pooled juhatuse
liikmetest. Juhatus otsustab küsimusi lihthäälteenamusega. Häälte võrdsel jagunemisel on
otsustav koosoleku juhataja hääl.
4.10. Juhatuse pädevusse kuulub:
 TLSS-i liikmete arvestuse pidamine;
 TLSS-i vahendite kasutamise üle otsustamine;
 TLSS-i võimalike palgaliste töötajate tööülesannete ja töötasustamise korra
kinnitamine;
 eelarve, tegevuse aruande ja muude üldkogule esitamiseks mõeldud materjalide ning
otsuste eelnõude ettevalmistamine ja esitamine;
 TLSS-i tegevuse avalikustamine ja ajakirjandusega suhtlemine;
 TLSS-i tegevuse koordineerimine ja kontrollimine;
 TLSS-i materiaalsete ja rahaliste varade haldamine ning lepingute sõlmimine;
 TLSS-i esindamine asutustes, organisatsioonides ja kohtutes;
 TLSS-i autasudega tunnustamine üldkoosoleku poolt kinnitatud põhimääruste alusel,
kui üldkoosolek pole otsustanud teisiti;

 üldkoosoleku kokku kutsumine ja ette valmistamine;
 üldkoosolekule ettepaneku esitamine liikme väljaarvamiseks.
5. TLSS-i majandustegevuse alused
5.1. TLSS-i vara tekib:
 tulust, mida saadakse TLSS-i põhikirjalistest eesmärkidest tulenevate või nende
saavutamisele kaasa aitavate tasuliste heategevuslike ettevõtmiste korraldamisest,
samuti TLSS-i väljaannete kirjastamisest ja levitamisest;
 annetustest ja toetussummadest;
 sisseastumis- ja liikmemaksudest;
 sihtotstarbelistest eraldistest;
 muust tulust, mis on vajalik TLSS-i põhikirjalise tegevuse arendamiseks.
5.2. Vara kasutatakse TLSS-i põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.
6. TLSS-i tegevuse revideerimine
6.1. TLSS-i tegevuse ning majandus- ja finantsolukorra revideerimiseks valitakse
üldkoosolekul lahtise hääletamise teel TLSS-i liikmete hulgast lihthäälteenamusega
kaheks aastaks 1-3 liikmeline revisjonikomisjon, kes on aruandekohustuslik üldkoosoleku
ees.
6.2. TLSS-i revisjon viiakse läbi vähemalt kord aastas ja esitatakse üldkoosolekule
kinnitamiseks. Revisjonikomisjonil on õigus tutvuda kõigi kontrolliks vajalike
dokumentidega ning kontrollida finantsdistsipliini täitmist.
6.3. Revisjonikomisjoni liikmeil on õigus osaleda nõuandva häälega juhatuse
koosolekuil.
7. TLSS-i lõpetamine
7.1. TLSS-i lõpetamine toimub vastavalt mittetulundusühingute seaduse sätetele.
Kui seaduses ei ole sätestatud teisiti, siis toimub lõpetamisel likvideerimine
(likvideerimismenetlus).
7.2. Pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist ja raha deponeerimist antakse
allesjäänud vara üle TLSS-ga sarnaste eesmärkidega organisatsioonile, mis on
kantud tulumaksusoodustuse nimekirja või avalik-õiguslikule juriidilisele
isikule.
Käesolev põhikirja redaktsioon on vastu võetud ______________ .

