Tallinna Loomaaia Sõprade Selts MTÜ 2019. 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.

01.01.2019 oli TLSS-il 431 liiget, aasta jooksul ühines seltsi tegevusega 31 uut liiget.
Seltsist väljaastumise avalduse tegi 13 liiget.
Seltsist arvati välja 57 liiget, kes pole kolm aastat tasunud liikmemaksu.
1 liige kustutati nimekirjast surma tõttu.
31.12.2019 seisuga oli TLSS-il 395 liiget.
2019. aastal koguti TLSS-i eesmärkide täitmiseks vahendeid järgmiselt:
1. Liikmemakse kogusime 3105 € (aastal 2018 5200 €). Väiksem laekumine oli tingitud 2020. aasta
liikmemaksu kogumisest alates jaanuarist (varasematel aastatel algas kogumisperiood juba
detsembris).
2. 2019. aastal saime vaderitoetusi kokku 87 724 €
3. Annetusi loomaaiale laekus eraisikutelt ja ettevõtetelt 3714 €
4. Sihtotstarbelisi annetusi koguti 2019. aastal veel:
- toetus loodusharidusele: 5 385 €
- tiigrioru toetuseks: 26 135 €
2019. aastal tegi TLSS kulusid loomaaia heaks järgmiselt:
Loomaaia juubeliüritus 35 250 €
Muude projektide ja ürituste kulud 15 068 €
Liigikaitse ja keskkonnarikastamisega seotud kulud 7238 €
Tiigrioru projekti kulud 12 874 €
Ostetud inventar 1142 €
Kokku: 71 572 € väärtuses teenuseid ja vahendeid.
2019. aasta TLSS tegevuskulud moodustasid 15 776 €. Tegevuskuludeks on administreerimise,
raamatupidamise, reklaami, vaderisiltide, kodulehe, side-, büroo-, panga- ja maksekseskuse kulu.

Aasta jooksul osalesid seltsi vabatahtlikud paljudel loomaaia üritustel, tegid heakorratöid,
rikastasid loomade elukeskkonda. Peamised sündmused 2019. a. olid:





30.01 – heategevuslik õhtusöök restoranis Härg Tiigrioru projekti toetuseks
31.01 – kopra aasta avaüritus, kohvikuõhtu keskkonnahariduskeskuses
27.02 – rahvusvahelise jääkarupäeva tähistamine koos jääkarude vaderitega
29.03 – talgud ilveste ekspositsioonis


















06.04 – aedikutesse liiva vedamise talgud
02.05 – ilvese ja karakali puuride sisustamine ja koristus
18.05 – muuseumiöö töötuba, keskkonnarikastamisvahendite valmistamine
01.06 – loomavalve lastekaitsepäeval
09.06 – lumeleopardi aediku koristuspäev
12.-17.06 – TLSS liikmete reis Kopenhaageni ja Nordens Arki loomaaeda
29.06 – TLSS üldkoosolek
28.07 – rahvusvahelise tiigripäeva tähistamine tulevasel tiigrioru alal
7., 14. ja 21.08 – klassikalise muusika kolmapäevad loomaaia keskkonnahariduskeskuses
koostöös Muusikute Fond PLMF-iga
10.08 – TLSS talgud elevandimaja taguse ala koristus, alpinaariumisse piirdeaia paigaldamine
25.08 – loomaaia 80. juubelisünnipäeva tähistamine, loomavalve, tiigriorule raha kogumine
7.09 – varahommikune jalutuskäik loomaaias TLSS liikmetele
17.09 – ekskursioon „Loomaaia taimeriigi saladused“ TLSS liikmetele
20.10 – lumeleopardi päev
8.12 – jõulukingituste valmistamise päev, kus osalesid seltsi liikmed ja ka vaderid
28.12 – loomaaialoomade jõulupidu koostöös Eestimaa Jõuluvanade Ühenduse
jõuluvanadega

Muud Tallinna Loomaaeda ja TLSS-i tegevust toetavad tegevused.









Juunis ja juulis toimus 9 hilisõhtust ekskursiooni spetsiaalselt loomaaia vaderite gruppidele,
mis keskendusid eelkõige nende poolt toetatavatele loomadele.
Seltsi liikmed valmistasid juunis loomaaiale kaks putukahotelli.
28. juunil külastas loomaaeda Leipzigi loomaaia sõprade seltsi delegatsioon, keda võõrustasid
TLSS juhatuse liikmed.
Augustis osalesid seltsi liikmed loomaaia juubelipeo ettevalmistamises.
Seltsi liikmed paigaldasid oktoobris ekspositsioonide piirdeaedu amuuri leopardi ja hüäänide
aedikute ümbruses.
Novembris hangiti koostöös Jõgisoo forelliga jääkarudele keskkonnarikastamiseks eluskala.
Detsembris juhendasid seltsi liikmed koolidest loomaaeda tulnud vabatahtlike gruppe
töötubades.
Samuti valmistasid liikmed detsembris hulgaliselt pajupalle, mida jagati loomadele
jõulukingituseks ja samuti detsembris toimunud keskkonnarikastustel.

Tiigrioru toetuskontsert „Tiigri tee“
Kahjuks peab juhatus tunnistama, et 28. oktoobriks planeeritud tiigrioru toetuseks mõeldud
heategevuskontsert ei toimunud vähese publikuhuvi tõttu. Samas tõi selle kontserdi tarbeks tehtud
reklaam Tiigrioru projektile rohkem tähelepanu ning avaldas positiivset mõju teistes kanalites
annetuste laekumisele.

Erakorraline tulu
2019. aasta bilansis kajastub erakorraline tulu eelmistest perioodidest summas 48 174 €. Tegu on
seltsi juhatuse esimehe kohustusega TLSS-i ees.
TLSS juhatus ja revidendid viisid läbi revisjoni 2018. ja 2019. aasta kulude osas, mida oli teinud ja
kinnitanud juhatuse esimees Alar Lõhmus. Revisjon selgitas välja, et sellel perioodil on tehtud
põhjendamata ning juhatuses kinnitamata kulusid summas 58 780 €, millest 10 606 € kajastub
käesoleva aruandeaasta bilansis ja 48 174 on kajastatud erakorralise tuluna 2018. aasta eest.

2019. aastal toimus 3 juhatuse koosolekut.

Väga suur tänu kõigile liikmetele, vaderitele ja annetajatele 2019. aastal tehtud vabatahtliku töö,
rahalise toetuse ja muul moel panustamise eest!

Tallinna Loomaaia Sõprade Selts MTÜ juhatuse nimel
Valdeko Allik
juhatuse liige

TULEMIARUANNE 2019
TULUD
Liikmetelt saadud tasud-liikmemaksud

2 019
3 105

Vaderitelt ja vader-toetajatelt

87 724

Sihtotstarbelised laekumised Tiigrioru projektile

26 135

Sihtotstarbelised annetused loodusharidusele

5 385

Muud annetused ja toetused

3 714

Muud tulud - Sõprade seltsi ekskursioon

16 773

KOKKU TULUD

142 836

KULUD
Loomaaia juubeliüritus

2 019
-35 250

Muude projektide ja ürituste kulud

-15 068

Tiigrioru projekti üritused

-12 874

Liigkaitse ja keskkonnarikastamise kulud

-7 238

Kaubad - ostetud inventar ja tarvikud

-1 142

Administreerimiskulud, raamatupidamine, side, jne)

-15 776

Seltsi liikmete ühisprojektid ja ekskursioon

-17 640

KULUD KOKKU
Põhitegevuse tulem
Kuluks kantud eelmiste perioodide projektid, lepingud
Erakorraline tulu eelmistest perioodidest (2018)
Muu finantstulu - intressitulu
Aruandeaasta tulem

-104 988
37 848
-19 204
48 174
24
66 842

BILANSS
Tallinna Loomaaia Sõprade Selts

periood 01.01.2019 -31.12.2019
AKTIVA

31.12.2019

31.12.2018

SW liikmemaksude konto
SW annetused ja toetused, vaderid
SW deposiit
Sularaha kassas
Raha ja pangakontod

25 519
207 834
1 334
5 270
239 957

23 945
187 412
1 334
0
212 691

Muud nõuded
Laekumata vaderilepingud
Muud lühiajalised nõuded
Ostjate tasumata summad

0
1 041
68
1 109

265
1 092
0
1 357

Tasumata liikmemaksud
Nõuded aruandvate isikute vastu
Erakorralised nõuded aruandvate
isikute vastu
Muud lühiajalised nõuded
Kokku nõuded ja ettemaksed

2 261
58 780

2 160
0

58 780
61 041
62 150

0
2 160
3 517

Müügiks ostetud kaubad
10741
Kokku

Müügiks ostetud kaubad
Varud

1 303
1 303

1 418
1 418

Käibevara kokku

Käibevara kokku

Raha ja pangakontod
10121
10122
10124
10100
Kokku
Ostjate tasumata arved
10311
10312
10313
Kokku
Muud nõuded
10441
10442
s.h.
Kokku

303 410

217 626

PASSIVA

31.12.2019

31.12.2018

750
750

454
454

Kokku

Tiigrioru projekti tulem
Loodushariduse sihtfinantseerimine
Sihtfinantseerimine

27 143
5 385
32 528

13 882
0
13 882

Kohustused kokku

Kohustused kokku

33 278

14 336

203 290

208 713

Aruandeperioodi tulem

66 842

-5 423

Kokku jaotamata tulem

270 132

203 290

303 410

217 626

Võlad hankijatele
2111
Kokku

Tarnijatele tasumata arved
Võlad hankijatele

Sihtotstarbeline finantseerimine

Eelmiste perioodide jaotamata tulem

PASSIVA KOKKU

Kohustused ja omakapital

