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Tegevusaruanne
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, Läene-Tallinna Kesk Haiglas. Seisuga 31.12.2009a kuulus piirkondlikesse ühingutesse 402 liiget.

Aastal 2009 toimunud tegevused ühingu eesmärgi täitmiseks

2009.a aasta Suvepäevad
Sellel aastal toimus traditsiooniline suvelaager Aegviidus 23-26 juulil.Esimisel päeval tutvusime kohaga ja olime rõõmsad, et leidsime metsast
palju marju. Edasi oli kavas kohtumine füsioterapeut Heigo Maamägiga, me kuulasime tema loengut ja õppisime erinevaid uusi harjutusi. Teisel
ja kolmandal päeval oli organiseeritud ekskursioon Aegviidu ümbrusesse ja Jänedale.Osalejad olid jaotatud gruppidesse, et kõigil oleks võimalus
osaleda kõikidel erinevatel üritustel.Teised tegelesid sel ajal käsitööga- õppisid tegema käsitsi erinevaid ehteid Svetlana Tolmatsuki juhtimisel.
Soovijatel oli võimalus ujuda lähedal järves.
Maret Antsov õpetas iga päev naisterühmale tsõ guni tegemist.
Reedel ja laupäeval toimus praktiline seminar „Konflikti lahendamine“ (juht Argo Bahvelt. On toimunud 3 gruppi eesti keeles ja 1 grupp vene
keeles. See oli huvitav ja kasulik.
Reedel oli meil teatriõhtu. Vaatasime Tartu SM ühingu teatrigrupi etendust. Seekord koosnes see mitmest humoristlikust miniatuursti. Laupäeval
toimus joonistuskonkurss „Lehmade paraad“ ja omatehtud kübarate konkurss.
Õhtuti mängis akordioni Aime Mägi ja me tantsisime ja laulsime.
Viimasel päeval tegime kokkuvõtte ja lõpetasime suvepäevad. (Omaosalus 200 EEK)

Jätkame koostöösuhete arendamist SM-inimestega teistest riikidest. 2006.a oli loodud Baltik Aljans mis ühendab Läti, Leedu ja Eesti SM
Ühinguid. Sellel aastal toimus suvine seminar Lätis (Saulkrastis) 10-13.augustil, kus osalesid 15 Eesti SMÜ liiget . Meie noored osalesid
10-16.augusti norra-eesti seminaril ”Noored SM-ga Eestis ja Norras” mis toimus Talinnas.
Saime vastavalt soovile ka meres ujuda ja nautida puhkust.
.
.
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Raamatupidamise aastaaruanne
Tegevjuhtkonna deklaratsioon
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.
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Bilanss
(kroonides)

31.12.2009

31.12.2008

31.12.2007

Raha

3 171

34 534

21 797

Kokku käibevara

3 171

34 534

21 797

Materiaalne põhivara

814

1 114

1 416

Kokku põhivara

814

1 114

1 416

3 985

35 648

23 213

Võlad ja ettemaksed

4 613

22 249

841

Kokku pikaajalised kohustused

4 613

22 249

841

4 613

22 249

841

13 399

22 372

39 758

-14 027

-8 973

-17 386

-628

13 399

22 372

3 985

35 648

23 213

Varad
Käibevara

Põhivara

Kokku varad

Kohustused ja netovara
Kohustused
Pikaajalised kohustused

Kokku kohustused
Netovara
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem
Aruandeaasta tulem
Kokku netovara
Kokku kohustused ja netovara
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Tulemiaruanne
(kroonides)

2009

2008

Tulud
Liikmetelt saadud tasud
Annetused ja toetused

12 000
6 800

5 900

Netotulu finantsinvesteeringutelt

67 102

197 014

Kokku tulud

73 902

214 914

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

-67 102

-197 014

Mitmesugused tegevuskulud

-10 127

-26 304

-300

-403

Kulud

Põhivara kulum ja väärtuse langus
Muud kulud

-10 400

-171

Kokku kulud

-87 929

-223 892

-14 027

-8 978

Kokku põhitegevuse tulem
Finantstulud ja -kulud
Aruandeaasta tulem

5
-14 027

-8 973

6

Sclerosis Multiplex'i Ühing

2009. a. majandusaasta aruanne

Rahavoogude aruanne
(kroonides)

2009

2008

-14 027

-8 978

Põhivara kulum ja väärtuse langus

300

302

Kokku korrigeerimised

300

302

Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus

-17 636

21 408

Kokku rahavood põhitegevusest

-31 363

12 732

Rahavood põhitegevusest
Põhitegevuse tulem
Korrigeerimised

Rahavood finantseerimistegevusest
Muud laekumised finantseerimistegevusest

5

Kokku rahavood finantseerimistegevusest
Kokku rahavood

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

5
-31 363

12 737

34 534

21 797

-31 363

12 737

3 171

34 534
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Netovara muutuste aruanne
(kroonides)

Kokku netovara
Sihtkapital

Akumuleeritud tulem

31.12.2007

22 372

22 372

Aruandeaasta tulem

-8 973

-8 973

13 399

13 399

-14 027

-14 027

-628

-628

31.12.2008

0

Aruandeaasta tulem
31.12.2009

0

8

Sclerosis Multiplex'i Ühing

2009. a. majandusaasta aruanne

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
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
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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)

31.12.2009

31.12.2008

53

10 878

Arvelduskontod

3 118

23 656

Kokku raha

3 171

34 534

Sularaha kassas
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Lisa 3 Materiaalne põhivara
(kroonides)

Kokku
Muu
materiaalne
põhivara
31.12.2007
Soetusmaksumus

1 517

1 517

-101

-101

Jääkmaksumus

1 416

1 416

Amortisatsioonikulu

-302

-302

1 416

1 416

-302

-302

Jääkmaksumus

1 114

1 114

Amortisatsioonikulu

-300

-300

1 114

1 114

-300

-300

814

814

Akumuleeritud kulum

31.12.2008
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum

31.12.2009
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus

Müüdud materiaalne põhivara müügihinnas
2009

2008

Muu materiaalne põhivara

1 517

1 517

Kokku

1 517

1 517

Lisa 4 Võlad tarnijatele
(kroonides)

31.12.2009
TELE 2
ROTULUS KIRJANDUS OU

101
2 756

muud
Kokku võlad tarnijatele

31.12.2008

13 840
2 857

13 840
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Lisa 5 Muud võlad
(kroonides)

31.12.2009

Jaotus järelejäänud tähtaja järgi
12 kuu jooksul

Muud võlad

1 756

Kokku muud võlad

1 756

31.12.2008

1 - 5 aasta jooksul

üle 5 aasta

Jaotus järelejäänud tähtaja järgi
12 kuu jooksul

Muud võlad

8 409

Kokku muud võlad

8 409

1 - 5 aasta jooksul

üle 5 aasta

Lisa 6 Tööjõukulud
(kroonides)

Aruandeperioodil ei olnud ettevõttes töötajaid

Lisa 7 Seotud osapooled
(kroonides)

Aruandeperioodil ei olnud juhatus tasu saanud.
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