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JUHATUSE 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.

Vladislava Vassitškina
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TEGEVUSARUANNE
Sclerosis Multiplex`i Ühingu eesmärk on aidata kaasa Sclerosis Multiplex`iga inimeste
elukvaliteedi parandamisele Eestis.
Sclerosis Multiplex`i Ühing koondab Sclerosis Multiplex`iga inimesi, nende lähedasi, tugiisikuid
ja professionaale.Ühing pakub kõigile teaduspõhist informatsiooni SM-i kohta, oma liikmetele
suhtlemist, tuge ja abi õiguste eest seismisel. Ühing teeb seda teadusuuringutele kaasaaitamise,
meediaga suhtlemise, kirjanduse koostamise ja levitamise, suhtlemiskeskkonna loomise ja
ühistegevuse kaudu.
Sclerosis Multiplex`i Ühing koondab 6 piirkondlikku ühingut Tallinnas, Tartus,
Pärnus,Viljandis, Kohtla-Järvel ja Narvas. Ühingu kontor asub Tallinnas, Lääne-Tallinna Kesk
Haiglas. Seisuga 31.12.2008.a kuulus piirkondlikesse ühingutesse 381 liiget.

Aastal 2008 toimunud tegevused ühingu eesmärgi täitmiseks
Infoleht
Infoleht ilmus 2008.a 2 korda (tiraz 300 tk., maht 6 lk.). Infoleht on SM Ühingu tähtsaim
infokanal, jõudes posti teel ka nende ühingu liikmeteni, kelle tervis ei võimalda kohalike
ühingute tegevusest aktiivselt osa võtta ega internetti kasutada.
Sekretari infotunnid
Infotunnid toimusid kohalike SM tugigruppide (Tallinn, Tartu, Pärnu, Viljandi, Kohtla-Järve,
Narva) koosolekute raames, üldühul 1 kord kvartalis igas. Infotunnis selgitas ühingu sekretar või
mõnikord juhatuse liige puuetega inimesi puudutavat infot, arutati ühingu elus olulisi teemasid.
2008.aastal toimus 24 infotundi. Samuti toimus pidev suhtlemine piirkondlikke ühingutega
telefoni ja e-posti teel.
2008.a aasta Suvepäevad
Traditsiooniline SM Ühingu rehabilitatsioonilaager toimus 24-27 juuli 2008 Narva-Jõessuus
“Laine“ hostelis. Osalejaid oli kokku 100 nii Tallinnast, Tartust, Viljandist, Pärnust, KohtlaJärvelt, Narvast.
Esimesel päeval oli kohtumine dr.Gross-Pajuga.. Õhtul tutvusime omavahel, kuulasime muusikat
(akordionil mängib Aime Mägi, SMÜ vabatahtlik)
Teisel päeval toimus seminar „Erinevad abivahendid“ (Helle Maas, Ft. MSc ja tehnik Andrus,
OÜ Invaru), toimus ekskursioon bussiga Narvasse. Jalutasime mere ääres. Õhtul esitas Tartu
teatrigrupp etenduse „Ühes väikeses kohvikus“ ning Narva-Jõessuu Kultuuri maja teatri gruppi
etenduse „Kosja kontor“.
Kolmandal päeval puhkasime mere ääres, osalesime rühmatöös „Kaunistuste tegimine“ ,
osalejad õppisid tegema silditrükki ja ehteid. (juhendajat Marina Salmina, SMÜ vabatahtlik).
Toimus puhkeõhtu (Akordionis mängis Ago Narva-Jõessuu Hooldekodust). Vastavalt soovile
saime ka meres ujuda ja nautida puhkust. Saime vastavalt soovile ka meres ujuda ja nautida
puhkust.
Neljandal päeval toimus kohtumine N-J. Hooldekodu käsitööjuhandajaga ja nende poolt
tehtavate puutoodete tutvustamine. Tutvusime Narva-Jõesuuga ja külastasime kohaliku laata.
Suvepäevade kokkuvõtete tegemine ja kojusõit.(Omaosalus 150.- inimest)
.
SM-teemalise brošüüri trükis
Trükkimine toimub sellel aastal, sest tekst oli tõlkimata Ettemaks oli tasutud detsembris 2007.a.
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SM kool
SM Keskuse Rehabilitatsioonimeeskond külastas kõiki piirkondlikke ühinguid tutvustades
komplekselt uusi suundi füsioteraapias, SM ravis ja toimetulekus. On tehtud 6 koolitust
Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Kohtla- Järvel ja Narvas..
Koolitustel osalemine
SM Ühingu juhatuse liikmed ja aktivistid osalesid erinevatel kursustel ja koolitustel. 4 in.
osalesid 18-19.04.2008 Inimõiguste Teabekeskuse seminaril„Diskriminerimise vastu
võitlemine“, 27-28.2008 InimõigusteTeabekeskuse seminaril „Diskrimineerimise vastu
võitlemine“-osales 5 in., 22.02.2008 – forum Juriidiliselt on kõik korrektne“ – 3 inimest,
19-20.09.2009 EPI Koja vabariiklike seltside, ühingute ja liitude ühisnõüpidamine ja
arenguseminar osales 2 in., 6.juuni.2008 seminar „Universaalne disain avalikus ruumis“–
osales 4 in., 11.04.2008 Tervise Abi OÜ seminar „Elektrilised ja manuaalsed rattastoolid“ -2 in.,
18.03.08 – koolitusseminar „Ettevõtlusalaste tugiteenuste arendamine puuetega inimestele“-3in
jne.
.
Juhatuse koosolek-koolitus
Mai 2008 toimus üritus Tallinnas SM Keskuses. Osalesid igast kohalikust ühingust 2
juhatuseliiget ja üks aktivist ning Eesti SM Ühingu juhatus (kokku 20 in.). Koosolekul esitati
revisjonikomisjoni aruanne, kinnitati Ühingu arengu- ja tegevuskava. Rääkisime suvelaagrist ja
jagasime ülesandeid. Koosolek kestis 4 tundi.
Rahvusvaheline koostöö
Baltiriikide ühingute suvelaager-seminar toimus Leedus 1.-3.augustil. 2008.a. Eestist osales
10 inimest. (osalustasu 400 eek inimest) : Oleme Euroopa MS Platformi liikmed, seetõttu on
makstud liikmemaks summas 350 eurot. 23.-24 .Mai 2008.a. EMSP konverents „Elame
sõltumatu SM-ga“. osalesid Terle Arumäe ja Vladislava Vassitškina. 25.05.2008 .iga aastane
EMSP Nõukogu koosolek.
26.-28.november .2008 Euroopa Patsiendi Forumi Advocacy seminaril osales. Liidia Saluste.
19.augustil 2008.a. toimus kohtumine Eesti ja Norra SM Ühingute esindajatega. Koostasime
koostööleppe.
SM Ühingu ümarlaud. Sclerosis Multiplex’i Põdevate Inimeste Õigusi ja Elukvaliteeti
Puudutavate Heade Tavade Koodeks.
Toimus 29.12.2008.a. kella 12-19. Osales 34 SM ühingu esindajat.. Arutasime dokumendi sisu ja
mõtlesime kuidas on võimalik seda teostada riigi tasemel.
2010.a. täitub 20 aastat SM Ühingu loomisest, plaanis on korraldada konverents, kus arutleksime
sellel teemal saavutatud edusamme.
Konkurs „Eesti Riigi 90“
Kahjuks ei olnud konkurs kahjuks ei olnud aktiivne, osales vähe inimesi. Ära märgiti 3 tööd, mis osalesid
näitusel.

Vladislava Vassitškina
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BILANSS

Kroonides, seisuga 31.12.2008.a
31.12.2008

01.01.2008

Lisad

AKTIVA
Raha ja pangakontod

21797

2

Käibevara kokku

21797

Materiaalne põhivara

1416

3

Põhivara kokku
VARAD KOKKU

PASSIVA
Võlad ja ettemaksed

4

Lühiajalised kohustused kokku
Eemiste aastate jaotamata kasum
Aruandeaasta kasum
Omakapital kokku
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL
KOKKU
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TULUDE JA KULUDE ARUANNE

Kroonides, seisuga 31.12.2008.a

Sihtotstarbeline finantseerimine
Osalustasud
Annetused ja toetused
Suvelaager
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed
kulud
Suvelaagri kulud
Mitmesugused tegevuskulud
Põhivara amortisatsioon ja väärtuse langus
Muud kulud
Kasum (-kahjum)
Finantstulud ja -kulud
Kasum (-kahjum) enne maksustamist

2008.a.
3464175

2007a.
4514457

Lisad

1000
12000

-12013

5

Tulumaks
Puhaskasum(-kahjum)
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RAHAVOOGUDE ARUANNE
2008.a

2007.a

Kasum
Ärikasumi korrigeerimised (kulum)
Tegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus
Rahavood äritegevusest kokku

Põhivara soetus
Muud finantstulud
Rahavood investeerimistegevusest kokku
Osade emiteerimine
Rahavood finantseerimistegevusest kokku

Rahavood kokku
Raha ja raha ekvivalendid perioodi algul
Raha ja raha ekvivalentide muutus
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpul
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OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE
31.12.2007

31.12.2006

31.12.2008

31.12.2007

Eelmiste aastate jaotamata kasum
Aruandeaasta kasum
Omakapital kokku

Eelmiste aastate kasum
Aruandeaasta kasum
Omakapital kokku
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LISAD RAAMATUPIDAMISTE AASTAARUANDELE

Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamise
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 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.
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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 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
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.
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Kõik lisad on koostatud eesti kroonides

Lisa 2. Raha
2008.a

2007.a

Raha arvelduskontodel
Raha kassas
Kokku

Lisa 3. Põhivara
Materiaalne põhivara

Muu materiaalne
põhivara

Materiaalne
põhivara kokku

Ostud ja parandused
Aruandeaasta amortisatsioon
Jääkväärtus 31.12.2008

Lisa 4. Võlad ja ettemaksed
2008.a

2007.a

2008.a

2007.a

Võlad tarnijatele
Võlad ja ettemaksed kokku

Lisa 5. Finantstulud ja –kulud

Muud finantstulud
Finantstulud ja -kulud kokku
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JUHATUSE JA NÕUKOGU LIIKMETE ALLKIRJAD 2008 MAJANDUSAASTA
ARUANDELE
Käesolevaga kinnitame MTÜ Sclerosis Multiplex“i Ühingu majandusaasta aruandes esitatud
andmete õigsust.
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