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Tegevusaruanne

MTÜ Sclerosis Multiplex`i Ühing koondab 6 piirkondlikku ühingut, mis asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Kohtla-Järvel ja Narvas.
Seisuga 31.12.2010.a kuulus piirkondlikesse ühingutesse 486 liiget.
MTÜ juhatus on viieliikmeline, uus koosseis valiti augustikuisel üldkoosolekul ning juhatuse esinaiseks valiti Pille-Katrin Siilmann Levin. 2010
aasta jooksul toimus 4 juhatuse koosolekut. Juhatuse liikmed oma egevuse eest palka ega muud tasu ei saa.
2010 aasta jooksul korrladati ühingu liikmetele traditsiooniline suvine kokkutulek, regulaarselt toimusid juhatuse infotunnid kohalikes ühingutes,
välja anti ühingu infoleht ning uus infovoldik. Oluliselt uuendati SM Ühingu kodulehtre www.smk.ee. SM Ühing on rahvusvaheliste SM ühinguid
liitvate organisatsioonide EMPS ja MSIF liige.

.
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Raamatupidamise aastaaruanne
Tegevjuhtkonna deklaratsioon
MTÜ Sclerosis Multiplex`i Ühingu juhatus deklareerib oma vastustust raamatupidamise
Aastaaruande koostamise eest ja kinnitab ,et:

•

MTÜ Sclerosis Multiplex`i Ühingu raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea
raamatupidamistavaga;

•

MTÜ Sclerosis Multiplex`i Ühingu raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt MTÜ Sclerosis Multiplex`i Ühingu
finantsseisundit ,majandustulemust ja rahavoogusid;

•

kõik teadaolevad olulised asjaolud , mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani ,on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt
arvesse võetud ja esitatud;

•

MTÜ Sclerosis Multiplex`i Ühingu on jätkuvalt tegutsev.
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Bilanss
(kroonides)

31.12.2010

31.12.2009

Raha

16 538

3 171

Kokku käibevara

16 538

3 171

Materiaalne põhivara

514

814

Kokku põhivara

514

814

17 052

3 985

Võlad ja ettemaksed

14 852

4 613

Kokku pikaajalised kohustused

14 852

4 613

14 852

4 613

-628

13 399

Aruandeaasta tulem

2 828

-14 027

Kokku netovara

2 200

-628

17 052

3 985

Varad
Käibevara

Põhivara

Kokku varad

Kohustused ja netovara
Kohustused
Pikaajalised kohustused

Kokku kohustused
Netovara
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem

Kokku kohustused ja netovara
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Tulemiaruanne
(kroonides)

2010

2009

Tulud
Liikmetelt saadud tasud
Annetused ja toetused
Netotulu finantsinvesteeringutelt
Muud tulud
Kokku tulud

26 240
500

6 800

281 141

67 102

7 500
315 381

73 902

-281 141

-67 102

-19 122

-10 127

Kulud
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
Mitmesugused tegevuskulud
Põhivara kulum ja väärtuse langus
Muud kulud
Kokku kulud

Kokku põhitegevuse tulem

-300

-300

-12 000

-10 400

-312 563

-87 929

2 818

-14 027

Finantstulud ja -kulud
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Aruandeaasta tulem

2 828

-14 027
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Rahavoogude aruanne
(kroonides)

2010

2009

2 818

-14 027

Põhivara kulum ja väärtuse langus

300

300

Kokku korrigeerimised

300

300

10 239

-17 636

Rahavood põhitegevusest
Põhitegevuse tulem
Korrigeerimised

Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus
Laekunud intressid
Kokku rahavood põhitegevusest
Kokku rahavood

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses

10
13 367

-31 363

13 367

-31 363

3 171

34 534

Raha ja raha ekvivalentide muutus

13 367

-31 363

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

16 538

3 171
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Netovara muutuste aruanne
(kroonides)

Kokku netovara
Sihtkapital

Akumuleeritud tulem

31.12.2008

13 399

13 399

-14 027

-14 027

-628

-628

Aruandeaasta tulem

2 828

2 828

31.12.2010

2 200

2 200

Aruandeaasta tulem
31.12.2009

0
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

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

Materiaalne ja immateriaalne põhivara
Materiaalne põhivara
Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga ühe aasta ja maksumusega alates
1000krooni.
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.
Materiaalse põhivara objektile tehtud hilisemad väljaminekud kajastatakse põhivarana, kui on tõenäoline, et ettevõte saab varaobjektiga seotud
tulevast majanduslikku kasu ning varaobjekti soetusmaksumust saab usaldusväärselt mõõta. Muid hooldus-ja remondikulusid
kajastatakse kuluna nende toimumise momendil.
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 vara lõppväärtus ületab tema bilansilist jääk maksumust, lõpetatakse
vara amortiseerimine.
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 järgmised:
Ehitesed ja rajatised 3-5%
Tootmisseadmed 8-10%
Muud masinad ja seadmed 10-20%
Muu inventar ja IT seadmed 20-30%
Piiramata kasutuseaga objekte (maa, püsiva väärtusega kunstiteosed, muuseumieksponaadid ja raamatud) ei amortiseerita.
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.
Juhul kui põhivara kaetav väärtus (s.o kõrgem kahest järgnevast näitajast: vara neto müügihind või vara kasutusväärtus) on väiksem tema
9
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bilansilisest jääkmaksumusest, on materiaalse põhivara objektid alla hinnatud nende kaetavale väärtusele.
Laenukasutuse kulutused (näiteks intressid), mis on seotud materiaalse põhivara ehitusega, kapitaliseeritakse antud objekti soetusmaksumuses
perioodi jooksul , mis on vajalik vara otstarbekohasesse kasutusvalmidusse viimiseks. Muid laenukasutuse kulutusi kajastatakse
tekkeperioodil kuluna.

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
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. Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestamiseks
võetakse nad algselt arvele saadud tasu õiglases väärtuse (millest on maha arvatud tehingukulutused ), arvestades järgnevatel
perioodidel kohustustelt intressikulu kasutades sisemise intressimäära meetodit.
Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast; või ettevõttel pole
tingimusteta õigust kohustise tasumist edasi lükata rohkem kui 12 kuud pärast bilansikuupäeva. 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.

Lisa 2 Raha
(kroonides)

31.12.2010

31.12.2009

0

53

Arvelduskontod

16 538

3 118

Kokku raha

16 538

3 171

Sularaha kassas

Arvelduskonto EEK -12666.01
Arvelduskonto EUR -247.85
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Lisa 3 Materiaalne põhivara
(kroonides)

Kokku
Muu
materiaalne
põhivara
31.12.2008
Soetusmaksumus

1 416

1 416

-302

-302

Jääkmaksumus

1 114

1 114

Amortisatsioonikulu

-300

-300

1 114

1 114

-300

-300

Jääkmaksumus

814

814

Amortisatsioonikulu

-300

-300

514

514

Akumuleeritud kulum

31.12.2009
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum

31.12.2010
Jääkmaksumus

Müüdud materiaalne põhivara müügihinnas
2010

2009

Muu materiaalne põhivara

1 517

Kokku

1 517

Lisa 4 Võlad tarnijatele
(kroonides)

TELE 2
ROTULUS KIRJANDUS OU

31.12.2010

31.12.2009

0

101

841

2 756

Bioteadvuse uhing

3 200

Pime Loom OU

6 034

Viru Soter OU
Kokku võlad tarnijatele

700
10 775

2 857
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Lisa 5 Muud võlad
(kroonides)

31.12.2010

Jaotus järelejäänud tähtaja järgi
12 kuu jooksul

Muud võlad

4 077

Kokku muud võlad

4 077

31.12.2009

1 - 5 aasta jooksul

üle 5 aasta

Jaotus järelejäänud tähtaja järgi
12 kuu jooksul

Muud võlad

1 756

Kokku muud võlad

1 756

1 - 5 aasta jooksul

üle 5 aasta

Avansiaruanne maksamata kulud:
1.Pilli-Katrin 1302-eek
2.Vassitskina 2775-eek

Lisa 6 Sündmused pärast bilansipäeva

Alates 1. jaanuarist 2011 ühines Eesti eurotsooniga ja Eesti kroon (EKK) asendus euroga (EUR). Sellest tulenevalt konverteeris
Sclerosis Multiplex'i Ühing sellest kuupäevast alates oma raamatupidamisarvestuse eurodesse..
Raamatupidamiskontode saldod arvestati ümber 31.12.2010 päeva lõpul Eesti kroonidest eurodesse (RTJ 18.8), lähtudes Euroopa Liidu
Nõukogu määruses kinnitatud valuutakursist, mis on 15,6466 EEK/EUR.

Lisa 7 Seotud osapooled
(kroonides)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga
31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv

31.12.2009

120

Juhatuse liikmed oma tegevuse eest tasusid ei ole saanud.
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