Tallinna Loomaaia Sõprade Selts MTÜ üldkoosoleku protokoll
Toimumisaeg: 29. juuni 2019 kell 11.00-12.00
Koht: Tallina Loomaaia Keskkonnahariduskeskus, Ehitajate tee 150 Tallinn
Osalejad: 61 liiget, neist volitustega 13.
Koosoleku juhataja valimine – ühehäälselt valiti koosoleku juhatajaks Alar Lõhmus.
Koosoleku protokollija valimine. Ettepanek: protokolli koostab Kristi Vahtra-Allik. Kõik osalejad
hääletasid ettepaneku poolt.
Päevakord:
1. TLSS juhatuse 2018. a. tegevusaruanne.
2. TLSS revidendi aruanne.
3. TLSS 2018. a. aruande kinnitamine.
4. 2020. a. liikmemaksude suuruse kinnitamine.
5. Edasise tegevuskava ja kohapeal tekkinud küsimuste arutamine.
6. Tiigrioru projekti eskiisi esmaesitlus.

1. Tallinna Loomaaia Sõprade Selts MTÜ (TLSS) juhatuse 2018. a. tegevusaruanne.
01.01.2018 oli TLSS-il 441 liiget, aasta jooksul ühines seltsi tegevusega 40 uut liiget.
Seltsist väljaastumise avalduse tegi 27 liiget.
31.12.18 seisuga arvati välja 23 liiget, kes pole kolm aastat tasunud liikmemaksu. 1 liige kustutati
nimekirjast surma tõttu.
31.12.2018 seisuga oli TLSS-il 431 liiget.
Juhatuse esimees Alar Lõhmus tutvustas üldkoosolekul osalejatele juhatuse aruannet seltsi
majandustegevusest ja toimunud sündmustest.
Tutvustati TLSS bilanssi ja tulemiaruannet: Lisa 1.

2. TLSS revidendi aruanne.
Kuulati ära revisjonikomisjoni aruanne, mille esitas Rita Mets.
Komisjoni hinnangul kajastab 2018. aasta aruanne TLSS-i finantsseisundit õigesti ja vastab heale
raamatupidamistavale. Olulisi vigu ei tuvastatud.
Revisjonikomisjoni ettepanek: Kinnitada TLSS 2018. majandusaasta aruanne.
TLSS revidentide Helen Neeve, Rita Metsa ja Maarja Nigulase aruanne on Lisas 2.

3. TLSS 2018. a. aruande kinnitamine.

Ettepanek: kinnitada 2018. aasta bilanss, tulemiaruanne ja tegevusaruanne.
Hääletamisel osales koos volitustega 61 seltsi liiget. Loendati koosolekul osalejate vastuhääli 0 ja
erapooletuid 1. Üldkoosolek, kuulanud ära juhatuse poolt esitatud aruanded ja revisjoni aruande,
kiitis heaks esitatud bilansi, tulemiaruande ja tegevusaruande.
Otsus: Kinnitada 2018. majandusaasta bilanss, kasumiaruanne ja tegevusaruanne.
4. 2020. a. liikmemaksu suuruse kinnitamine.
Juhatuse esimees Alar Lõhmus andis teada, et loomaaed ei pruugi 2020. aastal enam seltsi liikmeid
tasuta loomaaeda lubada. Läbirääkimised loomaaia ja linnaga on pooleli, loodetavasti laheneb
küsimus positiivselt.
Juhatuse ettepanek: jätta liikmemaksude määr 2020. aastal samaks kui on 2019. aastal: 30 eurot
täiskasvanud liikmetele, soodusmäär üliõpilastele ja pensionäridele 15 eurot ja õpilastele vanuses 719 aastat 7 eurot.
Muudatusettepanekuid ei esitatud.
Hääletamisest võttis osa koos volitustega 61 liiget.
Loendati koosolekul osalejate vastuhääli – 0, erapooletuid – 0 ja poolt 61 liiget.
Otsustati: kinnitada TLSS 2020. aasta liikmemaksu suuruseks 30,00€ (kolmkümmend eurot)
täiskasvanud liikmetele, üliõpilastele ja pensionäridele 15,00€ (viisteist eurot) ja õpilastele vanuses
7-19 aastat 7,00€ (seitse eurot).
5. Edasise tegevuskava ja kohapeal tekkinud küsimuste arutamine.
2019. aasta on Tallinna Loomaaia juubeliaasta – 80. aastat loomaaia asutamisest.
Augustis toimuvad traditsioonilised klassikakolmapäevad Muusikute Fond PLM-iga koostöös (7., 14.
ja 21. august). Viimase klassikakolmapäeva eel plaanib TLSS teha vastuvõtu vaderitele, et tänada neid
toetuse eest.
Loomaaia sünnipäeval, 25. augustil vajab loomaaed mitmekülgset abi seltsi liikmetelt. Täpsematest
vajadustest informeerime seltsi liikmeid kodulehe ja e-posti teel, kui loomaaed on oma soovid
edastanud.
2019. aasta reis on toimunud, aga kui keegi seltsi liikmetest soovib aidata reisi korraldada, siis on
teretulnud ettepanekud mõneks lühemaks reisiks Eestis või naaberriikides.
Jätkub tiigrioru projektiks raha kogumine.
TLSS on saanud kutse Euroopa loomaaia sõprade seltside liidult kutse osaleda Berliinis
kokkusaamisel, samuti on meile tehtud ettepanek astuda liidu liikmeks. Alar Lõhmus sõnas, et TLSS-i
juhatus arutab, kas kokkusaamisel osalemine on vajalik, samuti liitu kuulumine. Kindlasti tuleb silmas
pidada kaasnevaid kulusid ja kaaluda võimalikku kasu TLSS-ile ja loomaaiale.

Rita Mets tundis huvi, millist kasu said eelmisel aastal Innsbruckis osalenud TLSS juhatuse liikmed
sellest külaskäigust. Alar Lõhmus vastas, et sõlmiti väärtuslikke sidemeid teiste loomaaedade sõprade
seltsidega, vahetati kogemusi ja saadi mitmied häid mõtteid, näiteks uute liikmete leidmiseks,
üldsuse paremaks kaasamiseks sotsiaalmeedia abil jne.
Veronika Padar lisas, et Innsbruckis saadi kasulikke kogemusi ka sellest, kuidas toimub teistes
loomaaedades koostöö sõprade seltsi ja loomaaia vahel. Lisaks annaks seltside liitu kuulumine
võimaluse korraldada viie aasta pärast loomaaia sõprade seltside üle-euroopaline kokkusaamine
Tallinna Loomaaias.
Rita Mets küsis, kas on plaanis TLSS-i piknik, kuna on loomaaia juubeiaasta. Alar Lõhmuse sõnul võiks
pikniku korraldada, aga ootaksime ära loomaiaa plaanid seoses juubeliüritustega ja seejärel teeme
otsuse, kas ja kuidas TLSS võiks loomaaia juubelit ise tähistada.
Kristi Vahtra-Allik küsis koosolekul osalejatelt, kas oleks huvi varahommikuse ringkäigu vastu
loomaaias, mis paaril viimasel aastal pole toimunud. Enamus koosolekul osalejatest soovis
varahommikust ringkäiku juuli lõpus, soovitavalt laupäevasel päeval, et kaugemalt tulijatel oleks ka
võimalus osaleda.
Varahommikuse ekskursiooni luba küsitakse loomaaialt ja informeeritakse sellest seltsi liikmeid eposti teel.

6. Tiigrioru projekti eskiisi esmaesitlus.
Veronika Padar rääkis tiigrioru kampaania käigust ja Kraisti Vahtra-Allik tutvustas vastavalminud
eskiisi. Eskiisi alusel kuuluab Tallinna linn suve lõpuks välja hanke projekteerija ja ehitaja leidmiseks.

Koosoleku juhataja:
Alar Lõhmus
/allkirjastatud digitaalselt/

Protokollija:
Kristi Vahtra-Allik
/allkirjastatud digitaalselt/

Lisa 1
BILANSS: Tallinna Loomaaia Sõprade Selts MTÜ (periood 01.01.2018-31.12.2018)

31.12.2018

31.12.2017

212 691

207 328

- Nõuded ja ettemaksed

3 517

3 017

- Varud

1 418

1 579

217 626

211 924

454

385

- Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused

13 882

2 826

Kokku kohustised

14 336

3 211

208 713

416 242

-5 423

-207 529

Kokku netovara

203 290

208 713

Kokku kohustised ja netovara

217 626

211 924

Varad
- Raha

Kokku varad
Kohustised
Lühiajalised kohustised
- Võlad ja ettemaksed

Netovara
- Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem
- Aruandeaasta tulem

TULEMIARUANNE: Tallinna Loomaaia Sõprade Selts MTÜ (periood 01.01.2018-31.12.2018)
2018

2017

Tulud
Liikmetelt saadud tasud

5 200

4 687

100 081

86 718

Muud tulud

0

4 500

Kokku tulud

105 281

95 905

Annetused ja toetused

Kulud
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

-88 633

Mitmesugused tegevuskulud

-22 093

-28 061

-110 726

-303 472

-5 445

-207 567

22

38

-5 423

- 207 529

Kokku kulud
Põhitegevuse tulem
Muud finantstulud ja - kulud
Aruandeaasta tulem

Lisa 2
Tallinna Loomaaia Sõprade Selts MTÜ
Revisjoni komisjoni aruanne

28. juuni 2019

Oleme revideerinud TLSS MTÜ raamatupidamise 2018.a. aastaaruannet, mis sisaldab bilanssi seisuga
31. detsember 2018 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
2018. aasta 31. detsembri seisuga on TLSS MTÜ raha ja pangakontodel vahendeid 212 691 eurot.
Aruaandeaasta tulem on -5 423 eurot, mis on peamiselt seotud tegevuskuludena kajastatud
kulutustega aruandeperioodis. Jaotamata tulem 2018. aasta lõpuks oli 203 290 eurot.
2018. aastal on tõusnud tulude summa liikmetelt (liikmemaksu tõus) ning kasvanud annetuste ja
toetustena saadud tulu kokku peaaegu 10 000 euro võrra.
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.
-

-

-

-

Puudub selge ülevaade, millised on Tallinna Loomaaia edasised tegevuse suunad ja
arenguplaanid ning sellest lähtuv TLSS plaan vahendite kogumiseks ja toetusteks. Suur hulk
2018.a tehtud kulutustest on seotud Tallinna Loomaaia tegevuskulude katmiseks mitte
arendamiseks ja loodushariduse edendamiseks.
Endiselt olid 2018. aastal TLSS MTÜ muud tegevuskulud ebaproportsionaalselt suured summas
22 093 eurot, mis moodustab 21% kogu tuludest. Arvestades, et 2018. aastal on liikmemaksudest
saadud tulu 5 200 eurot ning ei ole leitud alternatiivseid allikaid kulude katmiseks. Tegevuskulude
kajastamisel on endiselt vajaka jäämisi raamatupidamise konteeringute teostamisel, kus kulud ei
kajastu õigetel kulukohtadel.
TLSS MTÜ teeb endiselt suurel määral tehinguid seotud isikutega (Kala Ruudus OÜ, Almara
Logistic Services OÜ) omamata piisavalt tõendusmaterjale pakkumiste turuhinna vastavuse
kohta.
Endiselt puudub ülevaade Tallinna Loomaaia esitatavate hüvitamist vajavate kulutuste
läbipaistvuse tõstmiseks. Nt on 2018. aastal Aprapa Baltic UAB-le tehtud makseid summas 18 000

-

eurot. MTÜ Arhiiviinfolt on ostetud teenuseid 7 960 euro eest, jt. Kuludel puudub juhatuse
kinnitus ja kokkulepped ning hinnapakkumised teistelt firmadelt tehtavatele töödele. 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. Juhatuse koosolekute protokollides on küll ära märgitud arutlused tõsta ülempiir 5 000
eurole, kuid seda ei ole hääletatud ega muudatust raamatupidamise sise-eeskirjadesse sisse
viidud.

Revisjoni komisjoni hinnangul kajastab 2018.a. raamatupidamise aastaaruanne olulises osas õigesti ja
õiglaselt Tallinna Loomaaia Sõprade Selts MTÜ finantsseisundit seisuga 31. detsember 2018 ning
sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid. Käesolevaga teeme
ettepaneku TLSS MTÜ üldkoosolekule kinnitada 2018 majandusaasta aruanne.
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