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Head koosoleku juhataja, volinikud 

EKL juhatus on teile maikuus esitanud Kennelliidu 2016 aasta majandusaasta aruande ja büroo poolt olete saanud ka 2016. 

aasta eelarve täitmise tabeli. 

Tutvustan teile kõige olulisemat nendes dokumentides kajastuvast. 

Majandusaasta aruande tegevusaruandesse on  koondatud ülevaated juhatuse ja kuue allüksuse tegevuste kohta. 

Bilanss annab ülevaate ühingu varadest ja kohustustest: 2016 aasta lõpus oli EKL bilansi maht      428 949 eurot, sealhulgas 

rahalisi vahendeid 138 291 eurot, käibevahendeid kokku 183 377 eurot ja põhivara 245 572 eurot. Kohustusi oli meil aasta 

lõpus 61 439 eurot, kõik lühiajalised, pikaajalisi kohustusi ei ole. Eelmistest aastatest jaotamata tulemit on 385 611 eurot ja 

2016. aasta kahjum oli – 18 101 eurot. 

Tulemiaruanne  

Ühingu tulud eelmisel aastal olid 607 129 eurot, lisaks finantstulusid, -kulusid 3 939 ja kulud kokku 629 169 eurot. Ning 

tulem -18 101 eurot. 

Rahavoogude aruandest näeme, kuhu raha kulus ja kust juurde tuli: eelmisel aastal suurenes rahavoog, s.t. raha tuli juurde 

põhitegevusest 8 992 eurot ja rahavoog vähenes investeeringutest , s.o. põhivara soetamisest 38 332 eurot, kokku vähenes 

rahaline seis 29 340 eurot. 

Netovara muutuste aruanne võtab kokku eelmiste aastate tulemi (385 611)  ja aruandeaasta tulemi  (-18 101): EKL netovara 

2016 aasta lõpu seisuga on 367 510 eurot. 

2016 eelarvest  

2016. aasta eelarve planeeritud maht oli 570 852 eurot. Eelarve täitmine 31.12.2016 seisuga: tulud 611 744 eurot (s.o. 

107%) ja kulud 629 845 eurot (110%). Võrdluseks: 2015. aasta eelarve oli täidetud mahus 542 498 eurot, seega 2016. aastal 

on tulusid 69 246 euro võrra rohkem. 

2016. aastal EKL poolt korraldatud näitused ja üritused Baltic Gala Show „Champion of Champions“, rahvusvaheline näitus 

„Tallinna Võitja 2016“, rahvusvaheline näitus „Eesti Võitja 2016“, Kuressaare rahvuslik näitus, EKL suvepäevad, Jahikoerte 

päev Palmses, 20. ja 21. augustil 2016 Tallinnas toimunud rahvusvahelised näitused, Jõulushow, Juuniorhändlerite 2016. 

aasta Eesti Meistrivõistlused ning Gala Show/“Aasta Koer 2016“ kokku on andnud tulemina 22 523 eurot. 

Allüksuste tulud 2016. aastal olid kokku 5 633 eurot, kulud 34 260 eurot ja tulem miinus 28 627 eurot. 

EKL volinike koosoleku kulude suurus 2016. aastal on 4 280 eurot. 

EKL juhatuse 2016. aasta kuludeks oli planeeritud 34 237 eurot, kasutatud on 34 175 eurot. 

Ajakirja „Koer“ väljaandmise kulud on 14 727 eurot, tulud 270 eurot ja tulem miinus 14 456 eurot. Ajakirja aastane tiraaž oli 

kokku 7 760 tk, mis teeb ühe eksemplari hinnaks 1.90 eurot. 

EKL korraldas 2016. aastal kolm EKL kasvatajakoolitust: kaks eesti- ning ühe venekeelse. Kokku osales kursustel 65 inimest. 

Kasvatajakoolituste korraldamise tulem aasta lõpu seisuga miinus 555 eurot. 

Tulud büroo poolt osutatud teenustest ja majandustegevusest kokku olid 305 373 eurot, büroo- ja üldkuludeks on 

kasutatud 232 434 eurot. 2016. aastal osutatud teenuste tulem, s.o. osutatud teenuste tuludest on maha arvatud büroo-ja 

üldkulud on 72 939 eurot. 

Põhivara kulumit on arvestatud 21 481 eurot, sh immateriaalse põhivara kulumit 7 206 eurot. 

2016. aasta eelarve ülekulu põhjustasid kulud, mida ei olnud eelarves võimalik ette näha või mis osutusid EKL-ist 

sõltumatult planeeritust oluliselt suuremaks. Olulisteks ülekuluartikliteks olid töövõtukulud, materjalikulud, FCI maksud, 

maksukulud, muud tegevuskulud. Tööjõukulude suurust mõjutas EMTA nõue tasuda 2016. aastal tagant järele 2015. aastal 

EKL poolt korraldatud näitustel töötanud väliskohtunike tasudelt tööjõumaksud 5 490 euro ulatuses, lisaks intressikulu 676 

eurot ning 2016. aasta väliskohtunike tasudelt arvestatud ja ülekantud maksukulu 5 305 eurot. Planeerimatu maksukulu oli 

ka esindus- ja vastuvõtukuludelt ning erisoodustustelt makstud 5 239 eurot. Materjalikulud on kaetud tuludega blankettide, 

rosettide ja muude materjalide müügist. FCI poolt saadetud CACIB-i maksuarved on edasi esitatud tasumiseks neid üritusi 

korraldanud klubidele. Eelarve ülekulu mõjutasid ka esmakordselt EKL poolt korraldatud üritused, mille kulusid oli keeruline 

ette näha ja planeerida: 120 külalise ja 31 osalejaga Baltic Gala Show „Champion of Champions“, 464 osalejaga rahvuslik 

näitus ja suvepäevad Saaremaal ning Palmses toimunud jahikoerte päeva raames toimunud 22 eksponendiga eesti hagijate 

erinäitus. Samuti senisest suurema külaliste arvuga Gala Show „Champion of Champions“/“Aasta Koer 2016“, kus lisaks 
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kauneimate koerte valimisele anti üle EKL teenetemärgid ning autasustati 2016. aasta edukamaid näituse- ja sportkoeri ning 

nende omanikke. 

EKL juhatuse otsuse alusel on reservfondist 8 028 eurot kasutatud EKL tõuraamatu administraatoriga väärikaks, pikaaegse 

töölepingu lõpetamiseks ja 1 961 eurot Eesti esindaja sõidukulude kompenseerimiseks Cruftsi näituse, „Maailmavõitja 

2016“ näituse ja „Euroopa Võitja 2016“ raames korraldatud juuniorhändlerite võistlustel osalemiseks. 

EKL 2016. aasta planeeritud tulude maht on täidetud 107%, kulude maht on täidetud 110%. Kokku on EKL tegevuste tulem 

2016 aastal miinus 18 101 eurot. 

Ootan teie täpsustavaid küsimusi ja loodan, et esitatud informatsioon on piisav 2016 aasta majandusaasta aruande 

kinnitamise otsustamiseks. 


