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MTÜ Cats Help 2020. a. majandusaasta aruanne 

Tegevusaruanne 
MTÜ Cats Help alustas tegevust 26. märtsil 2019. Loomakaitse valdkonnas tegutseva heategevusliku 
organisatsiooni peamisteks eesmärkideks on koduta loomade abistamine ja neile uute kodude 
otsimine, lemmikloomade kaitse ja hea kohtlemise põhimõtete propageerimine, 
lemmikloomapidamise kultuuri parandamine ja arendamine, ühiskonna teavitamine hüljatud 
loomadega seotud probleemidest ning loomasõprade nõustamine ja koondamine. 

MTÜ Cats Help on vabatahtlikke loomasõpru ühendav organisatsioon koduta kasside ja koerte 
abistamiseks. See tähendab, et Cats Help MTÜ ei hukka ühtegi looma ning kõik loomad on hoiukodus 
kuni kodu leidmiseni. Cats Help aitab ka steriliseerida tänavakasse ja kassikolooniaid, et nad õues 
olles ei paljuneks. Tegevuseks vajalikud rahalised vahendid tulevad annetustest. Saadud annetusi 
kasutatakse vaid koduta jäänud kasside ja koerte ülalpidamiseks – lemmiklooma toidu ja -tarvikute 
soetamiseks, veterinaarteenuste eest tasumiseks, kütuse kompenseerimiseks vabatahtlikele, 
hüljatud loomadega seotud transpordi puhul ning kasside ja koerte ülalpidamiskulude tasumiseks. 
Cats Helpis kannavad kasside ja koerte eest hoolt vabatahtlikud, kes ei saa tehtu eest rahalist tasu. 

Mittetulundusühingu juhatuses oli 2020. aastal 3 liiget. Mittetulundusühingu liikmeid seisuga 31. 
detsember 2020 oli 152. Juhatuse liikmetele tasu ei makstud, ühtegi töölepingut ei ole ühingu 
tegevuseks sõlmitud, töötasusid ei arvestatud ega makstud. 

Arenguväljaminekuid aastal 2020 ei tehtud. 

Olulisemad tegevused 2020. aastal: 

I Hätta sattunud kasside ja koerte abistamine 

Cats Help abistas 2020. aastal 817 looma. Nendest läks aasta jooksul uude koju 681 looma. Cats Help 
hoiukodudes on pidevalt üle 200 uue kodu ootel looma, kes saavad vajalikku veterinaarset abi 
(vajadusel ravi, vaktsineerimine, kastreerimine-steriliseerimine, parasiiditõrjed ning kiipimine). Cats 
Helpil on hoiukodude võrgustik üle-eestiline. Ajutist peatumispaika pakuvad kassidele ning koertele 
ligi 80 erinevat hoiukodu. Kõik loomad loovutatakse uude koju kiibitult, vaktsineeritult ja 
loovutuslepinguga. Piisavas vanuses loomad steriliseeritakse või kastreeritakse. 

Mitmed Cats Help hoole alla jõudvad loomad vajavad sageli ravi. Peamised ravijuhud on seotud 
silmapõletike, nohu, sise- või välisparasiitidega, viirushaigustega ning seedeprobleemidega ning 
hammastega. 2020. aastal aitasime me mitmeid vigastatuid ja kriitilises seisus kasse tänavalt ära 
tuua, samuti mitmeid ilma emata hüljatud pisikesi kassipoegi. Traumaga kasside seisund oli väga 
kriitiline, ning trauma oli tingitud kas mürgitamisest, autoga kokkupõrkest või inimese poolt 
tahtlikult löömisest ning kriitiliselt haigete kasside tervisehädad olid tingitud pikaajalisest külmas, 
näljas ja ilma hoolitsuseta tänaval elamisest. Kuna nii tõsiste terviseprobleemide korral on kliinikutes 
raviarved suured, siis nende juhtumite korral koguti annetusi ja laekunud annetustest said ka kliiniku 
arved tasutud. 
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II Heategevuslikud oksjonid 

Kasside ja koerte ülalpidamise- ja ravikulude katmiseks on Cats Helpil kaks heategevusliku müügi 
lehte. Mõlemad lehed on Facebookis.  

Heategevuslik müük Cats Help heaks. 

Seal lehel on iga päev erinevad oksjonid. Oksjonil on firmade ja eraisikute poolt annetatud tooted ja 
teenused, millele iga inimene saab määrata hinna, millega ta on nõus antud toodet või teenust 
ostma. Oksjonitel on määratud algus ja lõpuaeg ning kõrgeima pakkumise tegija on oksjoni võitja. 
Peale oksjoni võitmist kannab ta raha MTÜ Cats Help kontole ning lepib juba kokku antud toote või 
teenuse kättesaamise. 

Heategevuslikud raamatu oksjonid 

Antud lehel toimuvad kasutatud raamatute oksjonid. Raamatuid annetavad meile eraisikud ja 
raamatukogud ning igal oksjonil on oma kindel algus ja lõpukuupäev. Omale meelepärasele 
raamatule saavad inimesed määrata hinna, millega nad on nõus seda raamatut ostma ning võitjad 
kirjutavad meile oksjoni lõppedes ning kannavad võidetud raamatu eest raha MTÜ kontole. 

Pea pool loomade ülalpidamiskuludest saabki kaetud heategevusliku müügi käigus saadud tulust. 

III Sotsiaalmeedia 

Loomadele kodu otsimine toimub kolme peamise infokanali kaudu – Cats Help veebilehe 
(www.catshelp.ee) Facebooki ning Instagrami kaudu. 2020. aasta lõpuks oli Cats Help Facebooki 
leheküljel 7000 jälgijat. 

Facebook on peamine kassidele ja koertele uute kodude leidmise kanal. Meie igapäevaseid postitusi 
jälgivad ja jagavad tuhanded inimesed ning sellest on saanud parim võimalik kanal tutvustamaks 
kodu otsivaid loomi, arendamaks loomapidamiskultuuri ning teadvustamaks inimestele koduta 
loomadega seotud probleeme. 

Cats Help veebilehe ning Facebooki igapäevase töö eest kannavad heategevuslikus korras hoolt 
vabatahtlikud. 

IV Koostöö teiste organisatsioonide ja loomakliinikutega 

MTÜ CATS HELP teeb koostööd erinevate loomakaitseorganisatsioonide ja varjupaikadega nii 
Tallinnas kui üle Eesti. Koostööd tehakse mittetulundusühingutega Narva Kasside SOS MTÜ, Neli 
Käppa MTÜ, Kasside Turvakodu MTÜ, Pesaleidja MTÜ ja Loomapääste Grupp MTÜ. Lisaks tehakse 
koostööd Varjupaikade MTÜ varjupaikadega ning Kohtla-Järve varjupaigaga.  

Olulise panuse annavad MTÜ tegevusse veterinaarkliinikud ja lemmiklooma toitude ja tarvete 
maaletoojad. Veterinaarkliinikutes saavad ühingu hoole all olevad kassid ja koerad väga heal tasemel 
ravi ja terviseprofülaktika. Koostööd tehakse Tallinnas Maxi loomakliinikuga, Catclinic 
loomakliinikuga, Haabersti Vetkeskusega, Mustakivi loomakliinikuga, Miki loomakliinikuga, Petcity 
loomakliiniku, Eliit loomakliinikuga, Univet loomakliinikuga ja Sõle loomakliinikuga. Tartus tehakse 
koostööd, Tartu Väikeloomakliinikuga ja Eesti Maaülikooli Väikeloomakliinikuga. Loomad kliinikutes 
käivad aga üle Eesti. 
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Peamised lemmiklooma toitude ja tarvete maaletoojad, kellega meil on koostöö, on: Royal Canin 
Estonia OÜ, Nurren OÜ, Magnum AS, Zoovetvaru OÜ. 

V Plaanid järgmiseks aastaks 

2021. aastal on kavandatud jätkata põhitegevusega samas mahus ning leida uusi kodusid sadadele 
koduta kassidele ja kümnetele koertele. Cats Help on võtnud eesmärgiks pöörata tähelepanu 
kassikolooniate neutraliseerimisele. Kui meie võimuses ei ole neid kõiki päästa, siis saame me 
vähemalt panna stopi nende paljunemisele ja parasiitide ja haiguste levitamisele ning ka 
varjupaikadel on hiljem, kui neil on võimalus neid kolooniaid õuest ära tuua, kergem juba 
neutraliseeritud ning ravitud kassidele kodusid leida. 

2021. aastal jätkame ning arendame koostööd teiste loomakaitseorganisatsioonidega ning 
lemmikloomatarvete ning toitude maaletoojatega ning heategevusliku müügi keskkondade ning 
sotsiaalmeedia arendamisega. Jätkame ka uute vabatahtlike ning hoiukodude värbamisega. 

2021 aastal kavatseme jätkata loomasõpradest jälgijate koondamist meie Facebooki- ja kodulehele 
ning instagrami kontol ning luua ka teisi sotsiaalmeedia platvorme nagu Tiktok. 
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MTÜ CATS HELP 2020. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2020 31.12.2019

Varad   

Käibevarad   

Raha 4 430 235

Nõuded ja ettemaksed 2 395 0

Kokku käibevarad 6 825 235

Kokku varad 6 825 235

Kohustised ja netovara   

Kohustised   

Lühiajalised kohustised   

Võlad ja ettemaksed 16 378 500

Kokku lühiajalised kohustised 16 378 500

Kokku kohustised 16 378 500

Netovara   

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem -265 0

Aruandeaasta tulem -9 288 -265

Kokku netovara -9 553 -265

Kokku kohustised ja netovara 6 825 235
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MTÜ CATS HELP 2020. a. majandusaasta aruanne

Tulemiaruanne
(eurodes)

 2020 26.03.2019 -

31.12.2019

Tulud   

Annetused ja toetused 186 614 42 131

Tulu ettevõtlusest 2 155 0

Kokku tulud 188 769 42 131

Kulud   

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -194 164 -41 163

Mitmesugused tegevuskulud -3 893 -1 233

Kokku kulud -198 057 -42 396

Põhitegevuse tulem -9 288 -265

Aruandeaasta tulem -9 288 -265
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MTÜ CATS HELP 2020. a. majandusaasta aruanne

Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2020 26.03.2019 -

31.12.2019

Rahavood põhitegevusest   

Põhitegevuse tulem -9 288 -265

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus -2 395 0

Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus 15 878 500

Kokku rahavood põhitegevusest 4 195 235

Kokku rahavood 4 195 235

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 235 0

Raha ja raha ekvivalentide muutus 4 195 235

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 4 430 235
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MTÜ CATS HELP 2020. a. majandusaasta aruanne

Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

26.03.2019 0 0

Aruandeaasta tulem -265 -265

31.12.2019 -265 -265

Aruandeaasta tulem -9 288 -9 288

31.12.2020 -9 553 -9 553
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MTÜ CATS HELP 2020. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

MTÜ Cats Help raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga, mis tugineb rahvusvaheliselt

tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Eesti finantsaruandluse standardi põhinõuded on kehtestatud Eesti

Vabariigi raamatupidamise seadusega, mida täpsustavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande arvnäitajad on esitatud eurodes.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha pangas.

Seotud osapooled

Cats Help MTÜ juhatusse kuulub 3 liiget. Juhatuse liikmeid aruande perioodidel ei tasustatud. Töötajaid ei olnud. Palka ja muid tasusid

ei arvestatud ega makstud.

Lisa 2 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

 2020 26.03.2019 -

31.12.2019

Kasside ravi ja ravimid 168 076 32 119

Kasside toit 23 457 7 931

Kasside liiv ja tarvikud 2 631 908

Muud teenused 0 205

Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsesed kulud
194 164 41 163

Lisa 3 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2020 31.12.2019

Füüsilisest isikust liikmete arv 3 3



Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 24.06.2021

MTÜ CATS HELP (registrikood: 80563384) 01.01.2020 - 31.12.2020 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt

kinnitanud:

Allkirjastaja nimi Allkirjastaja roll Allkirja andmise aeg

LIIVI KASSIHHIN Juhatuse liige 24.06.2021

VIRGE SANDER Juhatuse liige 28.06.2021



Tegevusalad
Tegevusala EMTAK kood Põhitegevusala

Lemmikloomade hooldamine 96091 Jah

Sidevahendid
Liik Sisu

E-posti aadress catshelpmtu@gmail.com


