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Tegevusaruanne
2014 a oli MTÜ ESMÜLile suhteliselt tegus ja sündmusterohke. Organisatsiooni ja liikmete võimestamise suuna all toimus aasta alguses meie
traditsiooniline liikmesühingute juhtide koolitus, kus andsime teadmisi MTÜ juhtimisest ja arendamisest. Koolitamas käis
Juhtimiskompetentsikeskuse koolitaja Kaidi Holm. Koolitus sai väga hea tagasiside. Samuti kutsusime MTÜ-st Minu Tasakaal rääkima inimese
psühholoogilise toe vajalikkusest. Kuna meil ühingus tegelevad paljud ka kogemusnõustamisega siis tuli seegi teema kasuks. Aasta teises
pooles korraldasime aga ühingu üldkoosoleku ja meeskonnakoolituse Rocca al Mare vabaõhumuuseumis.
Ühiskonna teadlikkust mõjutasime aga rahvusvahelise SM päeva üritustega kevadel, mai lõpus, mil osalesime ülemailmse SM päeva
tähistamises ja korraldasime ürituse Tallinnas ja Tartus. Keskseks teemaks oli 2014 a liikumine ja selle olulisus Sclerosis Multiplexi põdeva
inimese tervisele.
Tartus korraldasime avaliku ürituse kesklinnas, mille raames sai muuhulgas mängida disc golfi, xboxi ja saada kasulikku infot SMi olemuse
kohta. Tallinnas sattus üritus küll väga tuulisele ja pisut liiga külmale päevale, kuid läbisime siiski lühikese liikumisdistantsi, kus osalesid nii
ratastoolis kui ka tavapäraselt kõndivad inimesed. Tallinna üritusele saime tuge ka EOK-lt (Eesti Olümpiakomitee), kuna 2014 a oli ametlikult ka
liikumisaasta, seega võimaldasid nemad üritusel nende logo ning tähistuslindi kasutamise.
Liikmetele ja nendele lähedastele mõeldud tegevuste suunal toimus suvel meie traditsiooniline suveseminar, kus pöörasime mh tähelepanu
Töövõimereformile ja kõigele sellega seonduvale, samuti käsitlesime viimaseid arenguid SM diagnoosi kohta (ravimid, tugiteenused jmt),
tutvustasime sotsiaaltöötaja tegevust ja abi SM diagnoosiga inimestele.
Samuti toimusid meil mitmed liikumise töötoad. Üritus ise toimus Tartumaa Tervisespordikeskuses. Kokku osales üritusel 160 SM diagnoosiga
inimest üle- Eesti, Soomest ja Lätist.
Rahvusvaheline koostöö suunal jätkus Euroopa SM Platvormiga, osalesime nende iga- aastasel konverentsil. Samuti kutsusime oma
suveseminarile ka teisi SMikaid Lätist ja Soomest, viimased on iga aasta väga rahul olnud.
Kahjuks jäi rahanappuses ära õppereis Soome, Masku rehabilitatsioonikeskusesse kuid loodame selle edaspidi plaani võtta.
Märgilise tähendusega ühingu töös toimus 2014 a teises pooles Euroopa SM platvormi projekti Under pressure raames Eesti SM patsientide
eluolu kirjeldava filmi tegemine. Film ilmus 2015 a MTÜ ESMÜLi 25 tegevusaasta konverentsiks ja on kättesaadav ühingu kodulehel.
Ühingu igapäeva töö raames käib jätkuvalt koostöö erinevate ravimifirmadega jt koostööpartneritega (erinevad MTÜ-d). 2014.a oleme teadlikult
püüdnud ka täiendavalt kaasata vabatahtlikke, oleme kasutanud vabatahtlike värava teenust, mille abil saime vabatahtlikud appi näiteks SM
päeva üritusele Tallinnas ja Tartus. Samuti on infoliikumine ja ül.jaotus ühingus paranenud, ilmub näiteks iga- kuine uudiskiri e-posti teel, milles
olulisem info kirjas ja olemas, kohalikud ühingud tegelevad konkreetsemate tegevustega.
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2015

31.12.2014

Lisa nr

Raha

9 197

3 830

2

Kokku käibevara

9 197

3 830

Nõuded ja ettemaksed

0

2 536

Materiaalne põhivara

0

82

Kokku põhivara

0

2 618

9 197

6 448

Võlad ja ettemaksed

1 020

1 157

Kokku lühiajalised kohustused

1 020

1 157

1 020

1 157

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem

5 291

10 630

Aruandeaasta tulem

2 886

-5 339

Kokku netovara

8 177

5 291

9 197

6 448

Varad
Käibevara

Põhivara

Kokku varad

3

Kohustused ja netovara
Kohustused
Lühiajalised kohustused

Kokku kohustused

4

Netovara

Kokku kohustused ja netovara
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Tulemiaruanne
(eurodes)

2015

2014

Lisa nr

Liikmetelt saadud tasud

3 598

2 672

Annetused ja toetused

35 656

27 058

Kokku tulud

39 254

29 730

-32 998

-32 227

-3 167

-2 658

6

-82

-125

3

0

-59

-36 247

-35 069

3 007

-5 339

-121

0

2 886

-5 339

Tulud

5

Kulud
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
Tööjõukulud
Põhivara kulum ja väärtuse langus
Muud kulud
Kokku kulud
Põhitegevuse tulem
Muud finantstulud ja -kulud
Aruandeaasta tulem
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2015

2014

3 007

-5 339

Põhivara kulum ja väärtuse langus

82

126

Kokku korrigeerimised

82

126

2 535

-2 482

Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus

-136

-3 480

Muud rahavood põhitegevusest

-121

0

5 367

-11 175

Kokku rahavood

5 367

-11 175

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses

3 830

15 005

Raha ja raha ekvivalentide muutus

5 367

-11 175

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

9 197

3 830

Lisa nr

Rahavood põhitegevusest
Põhitegevuse tulem
Korrigeerimised

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus

Kokku rahavood põhitegevusest

2

2
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Kokku netovara
Akumuleeritud tulem
31.12.2013

10 630

10 630

Aruandeaasta tulem

-5 339

-5 339

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
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
Eesti Sclerosis Multiplexi Ühingute Liit on koostanud 2015.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
(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
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 muud
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:
Ehitised 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
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
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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

31.12.2015

31.12.2014

9 197

3 830
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Lisa 3 Materiaalne põhivara
(eurodes)

Kokku
Muu
materiaalne
põhivara
31.12.2013
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus

Amortisatsioonikulu

549

549

-342

-342

207

207

-125

-125

549

549

-467

-467

82

82

-82

-82

549

549

-549

-549

0

0

31.12.2014
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus

Amortisatsioonikulu

31.12.2015
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus

Lisa 4 Võlad tarnijatele
(eurodes)

Kokku võlad tarnijatele

31.12.2015

31.12.2014

1 021

1 157

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)
Varad neto soetusmaksumuses

2015

2014

Saadud

Saadud

Sihtfinantseerimine
tegevuskuludeks
Kokku sihtfinantseerimine
tegevuskuludeks

23 039

27 058
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Lisa 6 Tööjõukulud
(eurodes)

2015

2014

2 367

1 984

800

674

3 167

2 658

1

1

31.12.2015

31.12.2014

Füüsilisest isikust liikmete arv

439

439

Juriidilisest isikust liikmete arv

7

7

2015

2014

2 367

1 984

Palgakulu
Sotsiaalmaksud
Kokku tööjõukulud
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale

Lisa 7 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja
muud olulised soodustused

Arvestatud tasu
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