
Tallinna Loomaaia Sõprade Selts MTÜ 

Revisjonikomisjoni aruanne      27. veebruar 2021 

Oleme revideerinud TLSS MTÜ raamatupidamise 2020.a. bilanssi ja kasumiaruannet seisuga 

31.detsember 2020 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. 

Revisjonikomisjoni arvamus 

2020. aasta 31. detsembri seisuga on TLSS MTÜ raha ja pangakontodel vahendeid 284 046 eurot, 

sellest sularaha jääk 2 eurot ja deposiit Swedbankis 1334 eurot.  

Nõudeid on summas 61 044 eurot. Sellest  58 780 eurot on sissenõue Alar Lõhmuse vastu ja 2261 

eurot liikmemaksude võlgnevus.  

Aruandeaasta tulem on 38 375 eurot.  

Jaotamata tulem 2020. aasta lõpuks oli 308 602 eurot.  

2020. aastal laekus liikmemakse summas 5 384 eurot. Seisuga 31.12.2020 on seltsis 358 liiget. Juhatus 

peab vastavalt põhikirjale pidama liikmete üle täpset arvestust ja 3 aastat liikmemaksu mitte tasunud 

liikmed tuleb nimekirjast üldkoosoleku otsusega kustutada.  

Aruandeaastal laekus annetuste ja toetustena ning sihtfinantseerimisest saadud tulu kokku 60 270 euro. 

Võrreldes eelmise aruandeaastaga, millal laekus 139 731 eurot on langus peaaegu  57%.  Languse 

põhjuseks võis olla COVID-19 eriolukorrast tekkinud majanduslangus ja teiseks suureks põhjuseks on 

2020. a. sügisel avalikuks tulnud eelmise juhatuse esimehe tekitatud kahju, mis lisaks seltsi maine 

kahjustamisele mõjutas ka toetuste laekumist negatiivselt. Lisaks soovisid osad vaderid (8 vaderit) oma 

toetust tagasi, tagasimakseid tehti kokku summas 11 975 eurot. 

Tiigrioru projekti raames on Selts soetanud korjanduskaste ja paigaldanud neid erinevatesse 

asukohtadesse. Korjanduskastidesse laekus aruandeaastal  2 702,73 eurot. Raha võeti kastidest välja 

komisjoni poolt ja summa kohta koostati akt. Raha kanti seltsi pangakontole.  

Suurim kulu aruandeaastal oli erinevad liigikaitselised toetused. Meie tiiger Pootsmani toetuseks kanti 

7200 eurot, Austraali põlengutest tekkinud looduskahju korvamiseks toetas selts summa 6100 eurot ja 

tsiibetkassi liigikitseks kanti 1500 eurot. Kokku 14 800 eurot. 

Otseselt Tallinna loomaaeda toetati naaritsate kompleksi ehitust summas 1560 eurot ja jääkarupäeva 

summas 1980 eurot.  



Ka 2020. aasta I kvartalis on tehtud tehinguid seotud osapoolega (eelmise juhatuse esimehe firmadega) 

summas 2160 eurot, millest ladustamiskulud 2020. aasta eest (12 kuud) on 840 eurot.  

2020. aastal TLSS MTÜ muud tegevuskulud vähenesid võrreldes eelmise aastaga 30,4 % ja 

tegevuskulude summa kokku oli 10 979 eurot (eelmisel majandusaastal 15 776). Suurimad kuluartiklid 

olid juhatuse administraatori lepinguline tasu ja raamatupidamisteenus.  Aruandeaasta lõpus on kõik 

tegevuskuludega seotud lepingud lõpetatud.  

TLSS MTÜ üheks peamiseks eesmärgiks on olnud Tallinna Loomaaia tegevuse ja arengu edendamine, 

kuid TLSS MTÜ on eraldiseisev organisatsioon ja peab lähtuma oma tegevuses Eesti Vabariigis 

kehtestatud reeglitest. Kahjuks Tallinna loomaaia administratsioon ei pea seltsi oma heaks partneriks ja 

on ühepoolselt lõpetanud koostöö. See olukord seab seltsile edaspidise tegevuse jätkamiseks ja 

eesmärkide seadmiseks suure väljakutse. Lisaks on loomaaed omapoolse süüteoteate edastamisega 

prokuratuurile tekitanud seltsile juriidilise dilemma. Raha kõrvaldati seltsi, mitte loomaaia 

arveldusarvetelt ja seega peab süüdlane korvama kahjus seltsile, mitte loomaaiale. Seltsi juhatusel 

oleks vajalik selles küsimuses teha koostööd prokuratuuriga ja saada ülevaade menetlemise 

protsessist.    

Juhatus peab tegelema eelmise juhatuse esimehe poolt omaks võetud võlgnevuse tagasi nõudmisega. 

Alar Lõhmus on oma süüd kinnitanud ja tema enda kinnituse alusel tuleb kasutada erinevaid 

sissenõude meetodeid ja toiminguid, et võlgnevussummas 58 780 eurot saaks seltsile tagastatud.   

Aruandeaasta koostamise perioodil inventeeriti lõpuks ka seltsi bilansivälise väärtusena olevat ja tasuta 

saadud vara. Vaatamata sellele, et tasuta saadud vara kajastub raamatupidamises 0 väärtusega 

omavad seltsile kingitud pronksskulptuurid realiseerimisväärtust ja nende üle tuleb teostada järelevalvet. 

Olemasolevate skulptuuride kohta on koostatud nimekiri koos kirjeldusega ning kujude fotodega.   

Juhime tähelepanu, et puudub informatsioon aruandeperioodi lõpus läbiviidava ostetud kaupade müügi 

inventuuri tulemuste kohta. Müügiks soetatud varud asuvad Tallinna Loomaaia meenepoes. 

Üldkoosolekul esitletud 2020.a. raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt Tallinna 

Loomaaia Sõprade Selts MTÜ finantsseisundit seisuga 31. detsember 2020 ning sellel kuupäeval 

lõppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid. 
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