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Tegevusaruanne
1. Organisatsiooni taust, struktuur, liikmed, juhtimine jm.
ESMÜL on 1990. aastal Tartus asutatud sclerosis multiplexi diagnoosiga inimeste ühingute liit, mis omab olulist rolli diagnoositute ravi ja elukvaliteedi
parandamisel. 2001. aastal loodi ühingu ühe asutaja dr Katrin Gross-Paju eestvedamisel ja ühingu toel SM-keskus Lääne-Tallinna Keskhaigla närvihaiguste
kliiniku juurde, mis on suutnud tagada kvaliteetse ravi rohkem kui pooltele SMi põdevatele inimestele Eestis. ESMÜLi liikmeteks on alates 2011. aastast
varasemate üksikisikute asemel seitse Eesti erinevates piirkondades asuvat SM ühingut, mis tegutsevad iseseisvate MTÜdena ning ühendavad 439 inimest.
Kohalikud ühingud asuvad Tallinnas, Pärnus, Viljandis, Tartus, Lääne- Virumaal/Rakveres, Kohtla-Järvel ja Narvas. Ühingutesse kuuluvad peamiselt küll
SMiga inimesed kuid ka nende lähedased. Liidu juhatuses on kuni seitse liiget, kes on valitud kolmeks aastaks ja kogunevad üldkoosolekul vähemalt kolm
korda aastas.
Eesti Sclerosis Multiplex’i Ühingute Liidu tegevuse eesmärk on Sclerosis Multiplex’iga ning SM’iga kokku puutuvate inimeste parem elukvaliteet
Eestis.
ESMÜL missioon
on ühendada oma liikmeid (kohalikke SM patsientide organisatsioone);
toetada ja abistada nende arengut ning hoida üleval kogemusnõustajate grupi tööd
koguda ja jagada teaduspõhist informatsiooni SM’i kohta;
luua ja hallata suhtluskeskkondi ning pakkuda ühistegevust SM’iga ning sellega kokku puutuvatele inimestele
tegutseda survegrupina sotsiaal- ja tervishoiupoliitika mõjutamise nimel;
arendada koostööd Eesti patsientide probleemidega tegelevate ühenduste ning rahvusvaheliste ja teiste riikide SM organisatsioonidega
informeerida ja harida avalikkust SM’iga seonduvatel teemadel

2.Olulisemad tegvused 2013 aastal
Liidu sissepoole suunatud tegevustena toimus 2013.aastal MTÜ ESMÜLi liikmesorg.-le kaks koolitust. Suvel toimus iga-aastane traditsiooniline
suvelaager-seminar, mille põhiteema 2013.a aastal oli liikumine ja selle kasu SM diagnoosiga inimestele. Sama teema ja sisuga jätkame ka
2014.aastal. Möödunud aastal osalesid laagris esmakordselt ka väliskülalised Norra, Läti ja Soome ühingutest.
Avalikkusele suunatud üritusena tähistasime kevadel rahvusvahelist SM päeva, mille raames panime kokku filmi “Mis on SM?”, mis esilinastus
ka televisioonis ja on kättesaadav ka kodulehel www.smk.ee. 2013. aasta alguses toimus suuremates linnades teabepäevade sari SM diagnoosi
tutvustamiseks ja sügisel viisime koostöös Reumaliiduga läbi üle- Eestilist teabepäevade sarja “Hooliv tööandja”, mille raames tutvustasime
erivajadustega inimeste töölevõtmisega kaasnevaid toetusi. Suurematele sündmustele lisaks toimuvad kõikides kohalikes ühingutes liikmetele
suunatud regulaarsed kohtumised, kus vahetatakse kogemusi ja toetatakse üksteist.
2013.a kujunes väga koostöörohkeks ja ka aktiivseks. Mittetulundusühingutest üheks parimaks koostööpartneriks sai Reumaliit, kellega koos
viisime läbi üle- Eestilise projekti tööandjatele. Sellele lisaks oli 2013 aastal fookuses ka ühingu liikmesorganisatsioonide omavaheline koostöö
ning koostöö oma piirkonnas. Selle toetamiseks korraldasime ka projektijuhtimise koolituse, kus kordasime üle projektijuhtimise põhitõed.
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2013

31.12.2012

Lisa nr

Raha

15 005

12 353

2

Kokku käibevara

15 005

12 353

54

0

Materiaalne põhivara

207

429

Kokku põhivara

261

429

15 266

12 782

4 110

1 039

5

0

4 812

8

4 110

5 851

4 110

5 851

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem

6 931

3 598

Aruandeaasta tulem

4 225

3 333

11 156

6 931

15 266

12 782

Varad
Käibevara

Põhivara
Nõuded ja ettemaksed

Kokku varad

4

Kohustused ja netovara
Kohustused
Lühiajalised kohustused
Võlad ja ettemaksed
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused
Kokku lühiajalised kohustused
Kokku kohustused
Netovara

Kokku netovara
Kokku kohustused ja netovara
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Tulemiaruanne
(eurodes)

2013

2012

Lisa nr

Liikmetelt saadud tasud

2 675

2 290

9

Annetused ja toetused

59 632

34 444

10

10

2

62 317

36 736

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

-43 349

-31 711

Tööjõukulud

-14 378

-1 618

11

Põhivara kulum ja väärtuse langus

-143

-82

4

Muud kulud

-222

0

-58 092

-33 411

4 225

3 325

0

8

4 225

3 333

Tulud

Muud tulud
Kokku tulud
Kulud

Kokku kulud
Põhitegevuse tulem
Muud finantstulud ja -kulud
Aruandeaasta tulem
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2013

2012

4 225

3 325

Põhivara kulum ja väärtuse langus

143

82

Kokku korrigeerimised

143

82

0

816

-1 769

0

Laekunud intressid

0

8

Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,
toetustest

0

4 812

2 599

9 043

Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel

0

-497

Kokku rahavood investeerimistegevusest

0

-497

Saadud laenude tagasimaksed

53

-723

Kokku rahavood finantseerimistegevusest

53

-723

2 652

7 823

12 353

4 530

2 652

7 823

15 005

12 353

Lisa nr

Rahavood põhitegevusest
Põhitegevuse tulem
Korrigeerimised

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus

Kokku rahavood põhitegevusest
Rahavood investeerimistegevusest

Rahavood finantseerimistegevusest

Kokku rahavood
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses
Raha ja raha ekvivalentide muutus
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

2

2
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Kokku netovara
Akumuleeritud tulem
31.12.2011

3 598

3 598

Aruandeaasta tulem

3 333

3 333

31.12.2012

6 931

6 931

Aruandeaasta tulem

4 225

4 225

11 156

11 156

31.12.2013
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
Eesti Sclerosis Multiplexi Ühingute Liit on koostanud 2013.aasta raamatupidamise aastaaruande Raamatupidamise seaduse alusel Eesti hea
raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsiipidega
ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.
Raha
Raha ja raha ekvivalendid
Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke (v.a.
arvelduskrediit), kuni 3-kuulisi tähtajalisi deposiite ning rahaturufondi osakuid, arvelduskrediiti kajastatakse bilansis lühialiste
laenukohustuste koosseisus

Nõuded ja ettemaksed
Nõuetena ostjate vastu kajastatakse lühiajalisi nõudeid. Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse võimaluse korral iga ostja kohta eraldi.
Ülejäänud nõudeid hinnatakse kogumina, arvestades eelmiste aastate kogemust laekumata jäänud nõuete osas. Ebatõenäoliste nõuete
laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisena.
Materiaalne ja immateriaalne põhivara
Materiaalne põhivara
Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga ühe aasta ja maksumusega alates
64 eurost.
Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast (k.a. tollimaks ja mud mittetagastatavad
maksud) ja otseselt soetamisega seotud kulutustest ,mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja –asukohta. Materiaalset
põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse
langusest tulenevad allahindlused. Kapitalirendile võetud materiaalse põhivara arvestus toimub sarnaselt ostetud põhivaraga.
Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit.Amortisatsioonimäär määratakse igale põhivara objektile eraldi,sõltuvalt selle
kasulikust tööeast. Olulise lõppväärtusega varaobjektide puhul amortiseeritakse kasuliku eluea jooksul kulusse ainult soetusmaksumuse ja
lõppväärtuse vahelist amortiseeritavat osa.
Juhul kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteist eristatavatest komponentidest, millel on erinevad kasulikud eluead,võetakse
need komponendid raamatupidamisest arvele eraldi varaobjektidena ning määratakse ka vastavalt nende kasulikule elueale eraldi
amortisatsiooninormid.
Amortisatsioonimäärade vahemikud põhivara gruppidele on järgmised:
Ehitesed ja rajatised 3-5%
Tootmisseadmed 8-10%
Muud masinad ja seadmed 10-20%
Muu inventar ja IT seadmed 20-30%
Amortisatsiooni arvestamist alustatakse hetkest ,mil vara on kasutatav vastavalt juhtkonna poolt plaanitud eesmärgil ning lõpetatakse
kui lõppväärtus ületab bilansilist jääkmaksumust , vara lõpliku eemaldamiseni kasutusest või ümberklassifitseerimisel „müügiootel põhivaraks“.
Igal bilansipäeval hinnatakse kasutatavate amortisatsioonimäärade, amortisatsioonimeetodi ning lõppväärtuse põhjendatust.

Põhivara arvelevõtmise alampiir

64

Finantskohustused
Finantskohustused
Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad, väljastatud võlakirjad ning muud lühi-ja pikaajalised võlakohustused)
võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub
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korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil (v.a edasmüügi eesmärgil soetatud finantskohustused ning negatiivse õiglase väärtusega
tuletisinstrumendid,mida kajastatakse nendeõiglases väärtuses).
Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega,mistõttu lühiajalisi finantskohustusi
kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.
Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast. Laenukohustusi, mille
tagasimakse tähtaeg on 12 kuu jooksul bilansipäevast, kuid mis refinantseeritakse pikaajaliseks pärast bilansipäeva, kuid enne aastaaruande
kinnitamist, kajastatakse lühiajalistena. Samuti kajastatakse lühiajalistena laenukohustusi, mida laenuandjal oli õigus bilansipäeval
tagasi kutsuda laenulepingus sätestatud tingimuste rikkumise tõttu.

Annetused ja toetused
Toetuste ja abiraha kajastamist raamatupidamise aruannetes reguleerib raamatupidamise toimkonna juhend nr 12 “Valitsusepoolne abi” (RTJ
12), mis lähtub rahvusvahelisest finantsaruandluse standardist IAS 20 “Sihtfinantseerimise arvestus ja valitsusepoolse abi avalikustamine”.
Sihtfinantseerimist kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulud, mille kompenseerimiseks sihtfinantseerimine on mõeldud.
Sihtfinantseerimine, mida saadakse eelmistel perioodidel tekkinud kulude eest või millega ei kaasne täiendavaid tulevikku suunatud tingimusi,
kajastatakse tuluna perioodis, millal sihtfinantseerimine aset leidis.
Sihtfinantseerimist ei kajastata tuluna enne, kui eksisteerib piisav kindlus, et ettevõte vastab sihtfinantseerimisega seotud tingimustele ja
sihtfinantseerimine laekub.
Sihtfinantseerimisega kaasnevaid võimalikke kohustusi kajastatakse aruandes eraldiste või potentsiaalsete kohustustena. Sihtfinantseerimise
arvestusel on lähtutud brutomeetodi arvestuse põhimõtetest.
Tulud
Sihtfinantseerimist kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulud, mille kompenseerimiseks sihtfinantseerimine on mõeldud.
Sihtfinantseerimine, mida saadakse eelmistel perioodidel tekkinud kulude eest või millega ei kaasne täiendavaid tulevikku suunatud tingimusi,
kajastatakse tuluna perioodis, millal sihtfinantseerimine aset leidis.
Sihtfinantseerimist ei kajastata tuluna enne, kui eksisteerib piisav kindlus, et ettevõte vastab sihtfinantseerimisega seotud tingimustele
ja sihtfinantseerimine laekub.
Tulemi aruanne – aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude
vastavuse printsiibist lähtudes.

Lisa 2 Raha
(eurodes)

Kokku raha

31.12.2013

31.12.2012

15 005

12 353

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

Üksikisiku tulumaks
Sotsiaalmaks
Kohustuslik kogumispension
Töötuskindlustusmaksed
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad

31.12.2013

31.12.2012

Maksuvõlg

Maksuvõlg

651

95

1 115

205

65

12

101

19

1 932

331
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Lisa 4 Materiaalne põhivara
(eurodes)

Kokku
Muu
materiaalne
põhivara
31.12.2011
Soetusmaksumus

71

71

-57

-57

14

14

Ostud ja parendused

497

497

Amortisatsioonikulu

-82

-82

549

549

-120

-120

429

429

-143

-143

-79

-79

549

549

-342

-342

207

207

Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus

31.12.2012
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus

Amortisatsioonikulu
Muud muutused

31.12.2013
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus
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Lisa 5 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2013

Jaotus järelejäänud tähtaja järgi
12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele

1 - 5 aasta jooksul

Lisa nr

üle 5 aasta

1 272

1 272

6

420

420

11

Maksuvõlad

1 932

1 932

3

Muud võlad

486

486

486

486

4 110

4 110

Võlad töövõtjatele

Muud viitvõlad
Kokku võlad ja
ettemaksed

31.12.2012

Jaotus järelejäänud tähtaja järgi
12 kuu jooksul

1 - 5 aasta jooksul

Võlad tarnijatele

160

160

Võlad töövõtjatele

502

502

Maksuvõlad

331

331

Muud võlad

46

46

46

46

1 039

1 039

Muud viitvõlad
Kokku võlad ja
ettemaksed

Lisa nr

üle 5 aasta

Lisa 6 Võlad tarnijatele
(eurodes)

31.12.2013

31.12.2012

1 272

160

Kokku võlad tarnijatele

Lisa 7 Muud võlad
(eurodes)

31.12.2013

Jaotus järelejäänud tähtaja järgi
12 kuu jooksul

1 - 5 aasta jooksul

Muud viitvõlad

486

486

Kokku muud võlad

486

486

31.12.2012

Jaotus järelejäänud tähtaja järgi
12 kuu jooksul

Muud viitvõlad
aruandvatele
isikutele
Kokku muud võlad

üle 5 aasta

1 - 5 aasta jooksul

46

46

46

46

46

46

üle 5 aasta
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Projekti Teabepäev läbiviimiseks saadud toetusest kuulub tagastamisele 485,98 eurot vastavalt auditi nr 4-2013 lõpparuandele

Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)
Varad neto soetusmaksumuses

2013

2012

Saadud

Saadud

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

59 632

20 584

Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud
(eurodes)

2013

2012

ühisürituste omaosalustasud

2 675

2 290

Kokku liikmetelt saadud tasud

2 675

2 290

2013

2012

59 632

20 584

0

13 860

59 632

34 444

40 456

18 897

0

469

2013

2012

Rahaline annetus

59 632

34 444

Kokku annetused ja toetused

59 632

34 444

2013

2012

10 730

1 206

3 648

412

14 378

1 618

4

1

Sihtotstarbelised tasud

Lisa 10 Annetused ja toetused
(eurodes)

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
Mittesihtotsatarbelised annetused ja toetused
Kokku annetused ja toetused
sh eraldis riigieelarvest
sh eraldis kohaliku omavalitsuse eelarvest

Rahalised ja mitterahalised annetused

Lisa 11 Tööjõukulud
(eurodes)

Palgakulu
Sotsiaalmaksud
Kokku tööjõukulud
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale
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Lisa 12 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga
31.12.2013

31.12.2012

Füüsilisest isikust liikmete arv

439

490

Juriidilisest isikust liikmete arv

7

7

2013

2012

6 701

0

320

960

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja
muud olulised soodustused

Arvestatud tasu
telefonikõnede ja isikliku auto
kasutamise kompenseerimine

Juhatuse liikmetele eraldi juhatuse liikme tasusid ei ole makstud.
Juhatuse liikmele, Katrin Rüütlile, on 2013 aastal arvestatud erinevate projektide juhtimise tasusid ja teabepäevade korraldamiste tasusid
kokku summas 5412 eurot ja arvestatud maksusid kokku summas 1840 eurot.
Juhatuse liikmele, Pille-Katrin Siimann- Levinile, on 2013 aastal arvestatud teabepäevade lektoritasu ja projektijuhi tasu kokku summas 1155
eurot ja arvestatud maksusid kokku summas 393 eurot.
Juhatuse liikmele, Martin Toomingale, on 2013 aastal arvestatud teabepäeva korraldamise eest tasu 134 eurot ja arvestatud maksusid kokku
summas 46 eurot.
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