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Tegevusaruanne
2016 a oli MTÜ ESMÜLile tavapärane. Alljärgnevalt ülevaade sündmustest suundade
põhiselt.
1.Organisatsiooni võimestamine, mille raames soovime igal aastal korraldada kevad- ja
sügiskooli kohalike ühingute juhtidele ja nende raames korraldame arutelusid, kaasame teisi
koolitajaid. 2016 a korraldasime ESMÜLi Kevadkooli Tallinnas ja käsitlesime sellel MTÜ
juhtimisega seotud temaatikat ning arutasime ka töövõimereformi teemadel. Kevadkool
toimus 19.- 20.02.2016. Koolitusel osales 16 inimest kohalikest ühingutest üle-Eesti.
2.Osalemine rahvusvahelises töös tähendab meie jaoks traditsioonilist osalemist Euroopa SM
Platvormi konverentsil ja ka panustamist Maailma SM Föderatsiooni töösse, kuid jätkuvalt
järjepidevalt suhtlemist oma partneritega Baltiriikides ja Põhjamaades. 2016 aastal osalesid
kaks ühingu esindajat Euroopa SM Platvormi konverentsil Norras, Oslos, kus käsitleti
viimaseid uudiseid Sclerosis Multiplexi maailmas. Saadud infot postitasime järjepidevalt ka
suhtlusportaalis Facebook, üritusest saadud ettekanded tegime samuti kättesaadavaks läbi
Liidu Facebook lehe.
3.Avalikkuse teavitamise suuna all keskendusime jätkuvalt töövõimereformile. Kui 2015
aastal keskendusime Töötukassa töötajate teadlikkuse tõstmisele, siis 2016 aastal soovime
kaasata ka tööandjaid, kelle juurde SM diagnoosiga inimesed takistusteta jõudma peavad.
Aasta teises pooles tõlkisime eesti keelde Euroopa SM Platvormi välja antud juhendi
tööandjatele sellest, kuidas SM diagnoosiga inimesi hõlpsamini tööle saada ning tööl hoida.
Saatsime info juhendist ka Tööandjate keskliidule ning MTÜ-le Helpific. Kevadel osalesime
rahvusvahelise SM päeva tähistamises, mille keskseks teemaks 2016 aastal oli „SM ei peata
mind“ ja koostöös Töötukassa esindajatega toimus infopäev Tartus, ööklubis Atlantis.
Täpsem info ja pildid ürituselt kättesaadavad Liidu Facebooki lehel.
4.SM patsiendid ja nende lähedased suuna alla kuulub meie traditsiooniline suveseminar, mis
ka 2016 a toimus Käsmus. Kuna inimesed tulevad kohale üle Eesti, siis soov olla mere ääres,
on tinginud ka kohavaliku. 2016.a suveseminaril esinesid Lääne- Tallinna Keskhaigla,
Töötukassa, Sotsiaalkindlustusameti, Benita Kodu esindajad ja tutvustasid nii uusi
ravivõimalusi kui ka taastusravi võimalusi ning töövõimereformiga seonduvat. Samuti
toimusid erinevad võistlused ja ühistegevused meie liikmetele, et koos lõbusalt aega veeta
ning hoolimata SM diagnoosist siiski end proovile panna. Näiteks kutsusime suveseminarile
treeningu nimega „jumping“, mis esmapilgul tundub meie inimeste jaoks isegi võib olla pisut
ohtlik, kuid mis osutus vastupidiselt siiski populaarseks.
5.Organisatoorne töö. 2016 aasta teises kvartalis muutus liidu juriidiline aadress, kuna ei rendi
enam kontoripinda kesklinnas. Kuna Liidu juhatus asub igal pool üle-Eesti, lisaks on
töölkäivatel inimestel kõikidel oma töögraafik, siis ei pidanud enam vajalikuks kontorit
rentida. Seevastu rendime nüüd Tartu maanteel Tallinnas laoboksi kus oma asju hoiame.
Kohalike ühingute tasandil toimusid uue juhatuse valimised kahes ühingus, millega algas
ühingutes ka pisut teistsugune ajajärk.
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2016

31.12.2015

Lisa nr

Raha

12 722

9 197

2

Kokku käibevarad

12 722

9 197

12 722

9 197

Võlad ja ettemaksed

3 924

1 020

Kokku lühiajalised kohustised

3 924

1 020

3 924

1 020

8 177

5 291

621

2 886

8 798

8 177

12 722

9 197

Varad
Käibevarad

Kokku varad
Kohustised ja netovara
Kohustised
Lühiajalised kohustised

Kokku kohustised

3

Netovara
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem
Aruandeaasta tulem
Kokku netovara
Kokku kohustised ja netovara
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Tulemiaruanne
(eurodes)

2016

2015

Lisa nr

Liikmetelt saadud tasud

3 035

3 598

5

Annetused ja toetused

29 814

35 656

4

150

0

32 999

39 254

-29 363

-32 998

6

-3 228

-3 167

7

0

-82

85

0

Tulud

Muud tulud
Kokku tulud
Kulud
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
Tööjõukulud
Põhivarade kulum ja väärtuse langus
Muud kulud

-32 506

-36 247

Põhitegevuse tulem

Kokku kulud

493

3 007

Muud finantstulud ja -kulud

128

-121

Aruandeaasta tulem

621

2 886
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2016

2015

493

3 007

Põhivarade kulum ja väärtuse langus

0

82

Kokku korrigeerimised

0

82

2 904

2 535

0

-136

128

-121

3 525

5 367

Kokku rahavood

3 525

5 367

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses

9 197

3 830

Raha ja raha ekvivalentide muutus

3 525

5 367

12 722

9 197

Lisa nr

Rahavood põhitegevusest
Põhitegevuse tulem
Korrigeerimised

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus
Muud rahavood põhitegevusest
Kokku rahavood põhitegevusest

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

2

2
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Kokku netovara
Akumuleeritud tulem
31.12.2014

5 291

5 291

Korrigeeritud saldo
31.12.2014

5 291

5 291

Aruandeaasta tulem

2 886

2 886

31.12.2015

8 177

8 177

Korrigeeritud saldo
31.12.2015

8 177

8 177

Aruandeaasta tulem

621

621

8 798

8 798

31.12.2016
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
Eesti Sclerosis Multiplexi Ühingute Liit on koostanud 2016.aasta raamatupidamise aastaaruande Raamatupidamise seaduse alusel Eesti hea
raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsiipidega
ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.
Raha
Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke.

Nõuded ja ettemaksed
Nõuetena ostjate vastu kajastatakse lühiajalisi nõudeid. Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse võimaluse korral iga ostja kohta eraldi.
Ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisena.
Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad
Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega
alates 64 eurost.
Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast 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.
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.
Amortisatsioonimäärade vahemikud põhivara gruppidele on järgmised:
Muu inventar ja IT seadmed 20-30%
Amortisatsiooni arvestamist alustatakse arvele võtmisele järgnevast kuust ning lõpetatakse kui lõppväärtus ületab bilansilist jääkmaksumust ,
vara lõpliku eemaldamiseni kasutusest või ümberklassifitseerimisel „müügiootel põhivaraks“. Igal bilansipäeval hinnatakse kasutatavate
amortisatsioonimäärade, amortisatsioonimeetodi ning lõppväärtuse põhjendatust.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir

64

Finantskohustised
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
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 tegelikud kulud, mille kompenseerimiseks sihtfinantseerimine on
mõeldud.
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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

31.12.2016

31.12.2015

12 722

9 197

31.12.2016

31.12.2015

3 924

1 021

Lisa 3 Võlad tarnijatele
(eurodes)

Kokku võlad tarnijatele

Lisa 4 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)
Varad neto soetusmaksumuses

2016
Saadud

2015
Tagastatud

Saadud

Sihtfinantseerimine
tegevuskuludeks
Sihtotstarbelised annetused

15 652

0

12 617

Valitsuse poolne sihtfinantseerimine

14 162

0

23 039

Kokku sihtfinantseerimine
tegevuskuludeks

29 814

0

35 656
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Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud
(eurodes)

2016

2015

3 035

3 598

3 035

3 598

Mittesihtotstarbelised tasud
liikmetelt laekunud ürituste omaosalustasud
Kokku liikmetelt saadud tasud

Lisa 6 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

2016

2015

2 038

2 106

653

2 002

Lähetuskulud

3 227

476

Koolituskulud

2 265

0

Ruumide rent

2 397

7 149

Ürituste korralduskulud, tellitud teenused

18 783

21 265

Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide
otsesed kulud

29 363

32 998

2016

2015

2 412

2 367

Transpordikulud
Mitmesugused bürookulud

Lisa 7 Tööjõukulud
(eurodes)

Palgakulu
Sotsiaalmaksud
Kokku tööjõukulud
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale

815

800

3 227

3 167

1

1

Sihtfinantseerimise tööjõukulud kokku on 2412 eurot ja arvestatud sotsiaalmaksu ja töötuskindlustusmaksu kokku summas 815 eurot.

Lisa 8 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga
31.12.2016

31.12.2015

Füüsilisest isikust liikmete arv

439

439

Juriidilisest isikust liikmete arv

7

7

2016

2015

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja
muud olulised soodustused
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2 412

2 367

Kahele juhatuse liikmele on arvestatud sihtfinantseerimise töötasu kokku summas 2412 eurot.
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