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Tegevusaruanne

1. Organisatsiooni taust, struktuur, liikmed ja juhtimine
Inimese luud, liigesed, lihased, kõõlused ja liigesesidemed moodustavad toese. Neid elundeid nimetatakse ka tugi- ja
liikumiselunditeks. Tingimisi võib siia lisada ka elundeid toestava sidekoe. Toesehaigusi nimetatakse veel ka reumaatilisteks
haigusteks ning luu- ja liigesehaigusteks, mis jagunevad mitte ennetatavateks põletikulisteks- (näiteks reumatoidartriit) ja
ennetatavateks kulumishaigusteks (näiteks osteartroos, osteoporoos- luude hõrenemine).
Eestis elab ligikaudu 250 000 reumaatilisi haigusi põdevat inimest, kellest suurem osa on tööealine elanikkond. Euroopas kannatab
reumaatiliste haiguste all üle 100 miljoni inimese. Reumaatilised haigused on kõige levinumad kroonilised haigused Euroopas ja
krooniline liigesepõletik (reumatoidartriit) on kõige sagedasem invaliidistumist põhjustav haigus. Ligi 50% haigetest võib
invaliidistuda 5-10 aasta jooksul juhul kui haigus ei ole õigeaegselt diagnoositud ja raviga ei ole õigeaegselt alustatud.
Reumaatiliste haigustega kaasnevad sageli ka kaasuvad haigused, nagu näiteks südame- veresoonkonna-, psühholoogilised
haigused ja diabeet.
Eesti Reumaliidu tegevuste planeerimisel on suurimaks eesmärgiks teadlikkuse tõstmine (noored ja tööealised isikud), ravi
kättesaadavuse parandamine ja ennetus. Kõigi eelpool toodud eesmärkide saavutamine aitab kaasa reumaatiliste haigete tööturul
püsimisele, elukvaliteedi tõstmisele ja säilitamisele. Samuti on oluline liikmesühingute juhtide kompetentsi tõstmine läbi erinevate
koolituste ja seminaride korraldamise.
Eesti Reumaliit (edaspidi ERL) on katuseorganisatsiooniks üheksale maakondlikule liikmesühingule (Jõgeval, Kohilas, Pärnus,
Põlvas, Tartus, Valgamaal, Viljandis, Saaremaal ja Võrus), ühele haiguspõhisele organisatsioonile (Eesti Osteoporoosihaigete Liit)
ja kahele üle-eestilisle organisatsioonile (Eesti Noorte Reumaliit ja Liigesehaigete Laste Ühing).
ERL on viieliikmeline juhatus (Ülle Kullamaa- juhatuse esimees, Hele Lemetti- juhatuse liige/liikmed, Galina Kreintzbergjuhatuse liige/õigus, noored ja lapsed, Lea Saareoks- juhatuse liige/ajalugu ja arhiivindus ning Terje Karp- juhatuse
liige/finants), kes viib ellu põhikirjalisi ja arengukavas püstitatud strateegilisi eesmärke vastavalt valdkondlikele tegevustele (lapsed
ja noored, seadusandlus, liikmed, ravi jne). Viimase viie aasta jooksul on ERL tegelenud juhtimisstruktuuri korrastamisega, mille
raames on loodud tegevjuhi struktuur, mis toetab ERL igapäevast tööd ning kuhu on koondunud kuus noort teotahtelist inimest
(Marek Jaakson- tegevjuht, Annika Kask- bürooassistent/raamatupidaja, Kadri Kokk- liikmetegevuse koordinaator, Silver
Viljaste- IT trugi/projektide assistent, Kärt Koosapoeg- väljaande “ReumaKiri” kujundaja ja Britt Leppik- väljaande
“ReumaKiri” toimetaja).
Enne majandusaasta aruande kinnitamist lisandus tegevmeeskonda meediakoordinaator Jonas Grauberg ja vahetus väljaande
“ReumaKiri” toimetaja, kelleks on nüüd Tallinna Ülikooli II kursuse ajakirjandustudeng Kadi Hainas. Aasta lõpus loodi
neljaliikmeline Nõuandev Koda, mis on ERL juhatuse juurde kuuluv nõuandev organ, kuhu kuuluvad erinevate eluvaldkondade
spetsialistid (Maret Maripuu, Marika Tammaru, Anu Teske ja Piia Tuvik).

Eesti Reumaliit on loodud selleks, et toetada kõiki reumaatilisi haigeid:
otseselt, pakkudes koos oma liikmesühingutega igakülgset adekvaatset informatsiooni;
kaudselt, mõjutades teisi, kes võivad omakorda haigete ellu positiivseid muutusi tuua läbi alljärgnevate tegevuste:

2. Olulisemad tegevusvaldkonnad ja projektid, igapäevased tegevused, seminarid, arutelud, koolitused
LIIKMEPROGRAMM
Liikmeprogrammi tegevuste eesmärkide saavutamise eest vastutab juhatuse liige Hele Lemetti ja tegevusi koordineerib ning viib
ellu liikmetegevuste koordinaator Kadri Kokk.
Liikmeprogrammi raames arendatakse pidevalt ERL kodulehekülge www.reumaliit.ee, Facebooke´i jt sotsiaalvõrgustikke ja antakse
välja kord kvartalis ilmuvat ReumaKirja. Lisaks arendatakse pidevalt läbi seminaride korraldamise liikmesühingute juhtide ja
võtmeisikute kompetentsi, sest toimiv liikmesühing on katuseorganisatsioonile kõige suurem väärtus.
Uue ilme sai kodulehekülg www.reumaliit.ee, mis on muutunud funktsionaalsemaks ja järgib kaaseagseid trende. Lisaks kodulehele
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on arendamisel haigusportaal www.reuma.ee, mille eesmärgiks on välja kujundada interaktiivne keskkond läbi mille on huvilistel
võimalus suhelda patsientidega, saada kontrollitud haigusalast tõest informatsiooni jpm. Kodulehekülje ja reumaportaali arenduse
eest vastutab IT tugi Silver Viljaste.
Suhtluses noortega täiendatakse pidevalt Facebook keskkonda ja läbi selle hoitakse meie tegevustega kursis avalikkust jt
sotsiaalvõrgustike tarbijaid.
Kui 2012 aastal võeti vastu otsus, et ReumaKiri hakkab ilmuma paberkandjal, siis 2013 aastal ilmus 6 ReumaKirja (jaanuaris,
veebruaris, märtsis, juunis, septmebris ja detsembris). Aasta alguses ilmus ReumaKiri kord kuus, kuid kvaliteedi tõstmiseks
otsustati aprillis, et minnakse üle kvartaalsele väljaandele, mis annab võimaluse põhjalikemaks teemakäsitlusteks. Paberkandjal
ReumaKirja trükitakse 1 000 eksempleri, mida jagatakse suuremates haiglates, tervise- ja perearstikeskustes, raamatukogudes.
7. TAASTUSRAVI KONVERENTS „Noorte ja laste seljaprobleemid ning taastusravi võimalused“
Eesti Rahvusraamatukogus, 22.03.2013.a.
Taastusravi konverents korraldatakse koostöös Eesti Taastusarstide Seltsiga, ning konverentsi eesmärgiks on arutada
arengusuundi ja võimalusi, mis puudutab eelkõige luu- ja liigesehaigete taastusravi korraldust, kvaliteeti ja kättesaadavust Eestis.
Konverentsil esinesid ettekannetega kirurg Ando Vaher, kes tõi välja oma loengus asjaolud, mille korral tuleks arsti juurde
pöörduda ning missuguseid meetoteid kasutatakse seljaoperatsioonide teostamisel.
Taastusarst ja Eesti Taastusarstide Seltsi juhatuse liige dr Eve Sooba ettekanne sisaldas tutvustust seljavaegustega patsientide
taastusravi võimaluste ja eesmärkide osas. Füsioterapeut Katre Lust-Mardna tutvustas praktilisi harjutusi, mis aitavad kaasa
seljaprobleemide leevendamisel. Sõrmusortoose tutvustas tegevusterapeut Kairi Lees ning töötervishoiu arst Anneli Einroos
tutvustas reumatoidartriiti simuleerivat ülikonda, mida kandes saab terve inimene aimu, missugused igapäevafunktsioonid on tänu
haigusele raskendatud.

7. SUVESEMINAR
Marguse Puhkekeskuses, 01.-02.06.2013.a.
Seitsmendat korda toimunud Suveseminaril pöörati tähelepanu tervislikele eluviisidele sh toitumisele, mis on reumaatiliste haigete
elukvaliteedi säilimisel väga vajalik. Loenguid pidasid massöör-nõustaja Laine Laas, kes rääkis looduse jõust keha toeks.
Võimelmisterapeut Heli Mõsitus viis läbi töötoa, kus tutvustas Shindo ja Sonkyo venitusharjutusi. Toitumisalasest uuringust tegi
ülevaate perearst Martin Ruumet.
Suveseminar on koht, kus kohtuvad liikmesühingute aktiivsemad liikmed ja eestvedajad, et arendada omavahelist suhtlust ja leida
koostöövõimalusi tulevikuks.

14. KÄIMISPÄEV „Vaimse ja füüsilise tervise tasakaal“
Kadrioru pargis, 01.09.2013.a.
14. Käimispäev toimus looduskaunis kohas Kadrioru pargis, mis lisaks ilusale roosiaiale pakkus hea võimaluse läbi viia kepikõndi ja
loomulikult tutvuda KUMU Kunstimuuseumiga, kus toimusid loengud vaimse tervise teemadel, lektoriks Monika Loit-Kilgas MTÜ
Psühholoogiline Kriisiabi tearapeut, dr Karin Laas rääkis osteoporoosi ennetamisest ja toimetulekust ning Marit Pajulaid tutvustas
ergonoomilise töökeskkonna kohandamiseks vajalikke tarbeid.
Traditsiooniliselt oli võimalus käia 1, 3 ja 6 kilomeetrisel käimisrajal, mille eel ja järel tutvustas kepikõnni treener Kaili Toompalu
soojendus- ja venitusharjutusi.

11. REUMAFOORUM „Vaimne tervis- luu- ja liigesehaigete laste ning noorte valikuvõimalused“
Eesti Rahvusraamatukogus, 22.11.2013.a.
11. Reumafoorum keskendus eelkõige liigesehaigete laste ja noorte valikuvõimalustele ning vaimse tervise teemadele. Lisaks
viisime läbi lühiuuringu, et selgitada välja lastele ja noortele mõeldud taastusravi kättesaadavusest. Uuringu tulemusena ligi 57%
vastanutest hindas taastusravi kättesaadavust madlalt, sest vastuvõtu ajad ei arvesta haigete tegelikke vajadusi, sest ühtivad koolija tööaegadega. Taastusravi kättesaadavust analüüsis taastusarst dr Eve Sooba. JIA (juveniilne ideopaatiline artriit- lapseea
liigesepõletik) haige lapse ja noore vaimsest tervisest rääkis psühholoog dr Külli Muug ning sellest mis haigus JIA üldse on rääkis
laste reumatoloog dr Karin Uibo. Reumatoloog dr Sirje Tarraste tegi ülevaate sellest, kuidas toimub JIA haige lapse üleminek
täiskasvanute ravisse ja kuidas raviplaan sellisel juhul jätkub. Sotsiaalministeeriumi tööturuosakonna peaspetsialist Mari Väljaotsa
ettekanne sisaldas ülevaadet puuetega noorte tööturuvõimalustest. Patsient, keskkooli õpilane Lembe Kullamaa rääkis kuidas
igapäevaselt toime tulla koolikeskkonnas. Liigesehaigete Laste Ühingu juhatuse liige Marek Jaakson andis ülevaate ühingu
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eesmärkidest ja tegevustest.
3. Aasta tegu
ERL võib lugeda aasta teoks Koostöökogu „Töövõimeline Eesti?“ loomise, mis aitab kaasa luu- ja liigesehaigete eest sesimisele,
nende elukvaliteedi tõstmisele ja säilitamisele. Koostöökogu „Töövõimeline Eesti?“ koosneb lisaks ERL esindjate veel erinevate
erialde tervishouspetsialistidest nagu näiteks taastusarst, reumatoloog, perearst, töötervishoiuarst, epidemioloog, ortopeed ning
Sotsiaalministeeriumi erinevate osakondade spetsialistidest.
4. Olulisemad koostööpartnerid ja lisarahastajad, rahvusvaheline koostöö

ERL olulisemad koostööpartnerid on endiselt Eesti Puuetega Inimeste Koda- ja Fond, Sotsiaalministeerium, Hasartmängumaksu
Nõukogu, Tallinna linn, Eesti Reumatoloogia Selts, Eesti Taastusartside Selts, Eesti Töötervishoiuarstide Selts, Eesti Perearstide
Selts, VikingLine Eesti OÜ, Nordic Hotel Forum, Tallink jpt.
Lisaks traditsioonilistele projektidele tegeleti aktiivselt ka rahvusvahelisel tasemel. EULAR- (Euroopa Reumavastane Liiga) on
katuseorganisatatsioon, mis ühendab reumaliite üle Euroopa.
Märtsis toimus Brüsselis tegevjuhtide kohtumine Euroopa Parlamendi luu- ja liigesehaiguste toetusgrupiga, kus arutati ühe
põhiteemana üldise majandusliku olukorra mõju mittetulundussektorile ja vahetati kogemusi poliitiliste kampaaniate korraldmaisest.
Juunis toimus Madriidis reumatoloogia aastakongress
Septembris toimus Viinis rahvusvaheline konverents IMID, mis keskendus teemadele, mille abil on võimalik tõsta patisentide
elukvaliteeti.
Oktoobris osales tegevjuht Brüsselis „Fit for Work“ konverentsil, kus põhiteemana arutati tööealiste luu- ja liigesehaigete tööturul
püsimise võimalusi.
Novembris toimus Reykjavikis EULAR Sügiskonverents, kus reumaliitude esindajad arutasid jätkusuutliku katuseorganisatatsiooni
mudelit ja noorte kaasamist liikmesühingutesse.
5. Väljakutsed, hea soov ja mõte, mis teeb organisatsioonile rõõmu
Järjest vananeva ühiskonnana on paljudele organisatstioonidele väljakutseks jätkusuutlikkuse tagamine ja uute liikmete ja/või
vabatahtlike kaasamine. ERL on väga õnnelik, et meil on ligi 30 noort vabatahtlikku, kes aitavad kaasa organisatsiooni jätkuvale
arengule. Samuti teeb Eesti Reumaliidule rõõmu nooruslik ja teotahtleine tegevmeeskond.
Loodame, et järjest enam märgatakse ja tõstetakse esile ühiskonnas neid teemasid, mis vajavad tähelepanu, sest kui me hetkel ei
mõtle noortele ja tööealistele inimestele, siis võib tulevik tunduda tume. Õnneks ümbritsevad meid entusiastlikud inimesed!

Marek Jaakson
Eesti Reumaliiu tegevjuht
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2013

31.12.2012

Lisa nr

195

1 296

2

30

2 489

225

3 785

Materiaalne põhivara

0

186

Kokku põhivara

0

186

225

3 971

Võlad ja ettemaksed

4 403

10 593

Kokku lühiajalised kohustused

4 403

10 593

4 403

10 593

-6 622

-12 646

2 444

6 024

-4 178

-6 622

225

3 971

Varad
Käibevara
Raha
Nõuded ja ettemaksed
Kokku käibevara
Põhivara

Kokku varad
Kohustused ja netovara
Kohustused
Lühiajalised kohustused

Kokku kohustused

4

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

2013

2012

Lisa nr

410

463

8

62 056

92 364

9

0

438

1 611

3 391

64 077

96 656

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

-22 999

-39 309

10

Mitmesugused tegevuskulud

-27 692

-23 625

11

Tööjõukulud

-10 754

-26 917

12

-186

-609

-2

-168

-61 633

-90 628

2 444

6 028

0

-4

2 444

6 024

Tulud
Liikmetelt saadud tasud
Annetused ja toetused
Tulu ettevõtlusest
Muud tulud
Kokku tulud
Kulud

Põhivara kulum ja väärtuse langus
Muud kulud
Kokku kulud
Põhitegevuse tulem
Muud finantstulud ja -kulud
Aruandeaasta tulem
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2013

2012

410

463

62 056

95 755

1 611

438

Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest

-50 847

-70 616

Väljamaksed töötajatele

-10 754

-26 916

-32

-4

Muud rahavood põhitegevusest

-3 545

0

Kokku rahavood põhitegevusest

-1 101

-880

-1 101

-880

Rahavood põhitegevusest
Liikmetelt laekunud tasud
Laekunud annetused ja toetused
Muud põhitegevuse tulude laekumised

Makstud intressid

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

1 296

2 176

-1 101

-880

195

1 296
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Kokku netovara
Akumuleeritud tulem
31.12.2011
Aruandeaasta tulem
31.12.2012
Aruandeaasta tulem
31.12.2013

-12 646

-12 646

6 024

6 024

-6 622

-6 622

2 444

2 444

-4 178

-4 178

9

Eesti Reumaliit

2013. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
Eesti Reumaliit on koostanud raamatupidamise aastaaruande vastavalt Raamatupidamise seaduse §-le 17 Eesti hea
raamatupidamistava kohaselt.
Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsiipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

Raha
Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke.
Nõuded ja ettemaksed
Nõuetena ostjate vastu kajastatakse mittetulundusühingu tavapärase tegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu
kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o nominaalväärtus miinus tagasimaksed ning vajadusel tehtavad allahindlused).

Materiaalne ja immateriaalne põhivara
Materiaalne põhivara
Materiaalseks põhivaraks loetakse mittetulundusühingu enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta
ja maksumusega alates 1 000 eurot. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 1 000 eurot,
kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudes) ja vara kasutuselevõtmise hetkel kantakse kulusse. Kuludesse
kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt.
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 vara lõppväärtus ületab tema bilansilist jääkmaksumust, lõpetatakse vara amortiseerimine.
Juhul kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest komponentidest, millel on erinevad kasulikud eluead, võetakse need
komponendid raamatupidamises arvele eraldi varaobjektidena ning määratakse ka vastavalt nende kasulikule elueale
eraldi amortisatsiooninormid.
Amortisatsioonimäärade vahemikud on materiaalse põhivara gruppidele järgmised:
- Ehitised ja rajatised 3-5%
- Muud masinad ja seadmed 10-20%
- Muu inventar ja IT seadmed 20-30%
Materiaalse põhivara kajastamine lõpetatakse vara võõrandamise korral või olukorras, kus vara kasutamisest või müügist ei eeldata
enam majanduslikku kasu. Kasum või kahjum, mis on tekkinud materiaalse põhivara kajastamise lõpetamisest, kajastatakse
kasumiaruandes muude äritulude või muude ärikulude real.
Immateriaalne põhivara
Immateriaalset vara (arenguväljaminekud, patendid, litsentsid, kaubamärgid, tarkvara) kajastatakse bilansis siis, kui vara on
mittetulundusühingu poolt kontrollitav, tema kasutamisest saadakse tulevikus majanduslikku kasu ning vara soetusmaksumus
on usaldusväärselt mõõdetav. Omandatud immateriaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast
ja otseselt soetamisega seotud kulutustest. Arvele võtmise järel kajastatakse immateriaalset vara selle soetusmaksumuses, millest on maha
arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.
Immateriaalne põhivara jagatakse määratud kasuliku elueaga varaks ja määramata kasuliku elueaga varaks.
Määramata pikkusega kasuliku elueaga immateriaalset vara (äriühenduse käigus tekkinud firmaväärtus [kaubamärk]) ei amortiseerita,
kuid nende väärtuse kontrollimiseks viiakse igal bilansipäeval läbi väärtuse test ning juhul kui nende kaetav väärtus osutub väiksemaks
bilansilisest jääkmaksumusest, hinnatakse vara alla kaetava väärtuseni.
Määratud kasuliku elueaga immateriaalset vara amortiseeritakse lineaarsel meetodil, lähtudes vara eeldatavast kasulikust elueast.
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Igal bilansipäeval hinnatakse vara amortisatsiooniperioodide ning -meetodi põhjendatust. Amortisatsioonimäärade vahemikud on immateriaalse
põhivara gruppidele järgmised:
- Arendusväljaminekud 20%
- Tarkvara, patendid, litsentsid, kaubamärgid ja muu immateriaalne põhivara 20-33%
Määratud elueaga varade puhul hinnatakse vara väärtuse langust, kui on ilmnenud asjaolusid, mis viitavad võimalikule väärtuse langusele.
Arendusväljaminekud
Arendusväljaminekud on kulutused, mida tehakse uurimistulemuste rakendamisel uute konkreetsete toodete, teenuste, protsesside või
süsteemide väljatöötamiseks, kujundamiseks või testimiseks. Arendusväljaminekuid kapitaliseeritakse juhul kui eksisteerib kava projekti
elluviimiseks ning arendusväljaminekute suurust ja immateriaalsest varast tulevikus tekkivat majanduslikku kasu on võimalik usaldusväärselt
mõõta.
Tarkvara
Immateriaalse varana kajastatakse ostetud arvutitarkvara, mis ei ole seonduva riistvara lahutamatu osa. Arvutitarkvara
arenduskulud kajastatakse immateriaalse varana, kui need on otseselt seotud selliste tarkvaraobjektide arendamisega, mis on
eristatavad, mittetulundusühingu poolt kontrollitavad ning mille kasutamisest saadakse tulevast majanduslikku kasu pikema aja kui ühe aasta
jooksul. Kapitaliseeritavad arvutitarkvara arenduskulud hõlmavad tööjõukulusid ning muid arendamisega otseselt seotud kulutusi.
Arvutitarkvara jooksva hooldusega seotud kulud kajastatakse kasumiaruandes kuludena. Arvutitarkvara kulud amortiseeritakse hinnangulise
kasuliku eluea jooksul, mille pikkus on kuni 5 aastat.
Muu immateriaalne põhivara
Kulutused patentide, kaubamärkide, litsentside ja sertifikaatide soetamiseks kapitaliseeritakse, kui on võimalik hinnata neilt kulutustelt
tulevikus saadavat tulu. Muu immateriaalne põhivara kantakse kuluks lineaarselt eeldatava kasuliku eluea jooksul, mille pikkus ei ületa 5 aastat.

Põhivara arvelevõtmise alampiir

1000

Eraldised ja tingimuslikud kohustused

Annetused ja toetused
Annetuste ja toetustena arvestatakse aruandlusperioodil tuluna kajastatud annetused ja toetused, sh. riigieelarvest saadud vahendid kuid v.a.
liikmetelt saadud tasud.
Tulud
Tulu kaupade müügist kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses, võttes arvesse kõiki tehtud allahindlusi ja soodustusi. Tulu
kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle müüjalt ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu
on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline.
Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis
lähtudes valmidusastme meetodist.

Kulud
Kulud kajastatakse vastavalt Raamatupidamise Toimkonna juhendile 14. Kulud kajastatakse tekkepõhiselt.
Maksustamine
Maksustamissüsteemi omapärast lähtuvalt ei teki Eestis registreeritud mittetulundusühingul erinevusi vara maksuarvestuslike ja
bilansiliste jääkväärtuste vahel ning sellest tulenevalt ka edasilükkunud tulumaksunõudeid ega -kohustusi.
Seotud osapooled
Eesti Reumaliidu liikmed on Eestis registreeritud juriidilised isikud, kelle tegevus aitab kaasa liidu eesmärkide saavutamisele.
Eesti Reumaliidul on seisuga 31.12.2013.a. 12 liiget
1. MTÜ Eesti Reumaliidu Pärnu Reumaosakond;
2. MTÜ Eesti Noorte Reumaliit;
3. MTÜ Eesti Osteoporoosihaigete Liit;
11

Eesti Reumaliit

2013. a. majandusaasta aruanne

4. MTÜ Liigesehaigete Laste Ühing;
5. MTÜ Jõgivemaa Radikuliidi- ja Reumahaigete Ühing;
6. MTÜ Kohila Reumaühing;
7. MTÜ Põlva Reumaühing;
8. MTÜ Saaremaa Reumaühing;
9. MTÜ Tartu Reumaühing
10. MTÜ Viljandi Reumaühing;
11. MTÜ Valgamaa Reumaliit;
12. MTÜ Võrumaa Reumahaigete Ühing

Lisa 2 Raha
(eurodes)

31.12.2013

31.12.2012

Kassa

38

441

Swedbank, 1120045436

64

482

Swedbank, 22104189782

62

342

SEB Pank, 10220118403013

31

31

195

1 296

Kokku raha

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

31.12.2013

31.12.2012

Maksuvõlg

Maksuvõlg

Üksikisiku tulumaks

138

547

Sotsiaalmaks

513

1 960

Kohustuslik kogumispension

21

-69

Töötuskindlustusmaksed

33

215

705

2 653

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad

Maksuvõlana on kajastatud majandusaasta lõpu seisuga töötasudelt maksmata maksud, mille maksetähtaeg saabub järgmisel perioodil.
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Lisa 4 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2013

Jaotus järelejäänud tähtaja järgi
12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele

1 - 5 aasta jooksul

2 885

2 885

Võlad töövõtjatele

300

300

Maksuvõlad

705

705

Muud võlad

17

17

17

17

496

496

4 403

4 403

Intressivõlad
Sihtotstarbelised
lepingulised võlad EV
Sotsiaalministeeriumile
Kokku võlad ja
ettemaksed

31.12.2012

Jaotus järelejäänud tähtaja järgi
12 kuu jooksul

1 - 5 aasta jooksul

Võlad tarnijatele

4 223

4 223

Võlad töövõtjatele

2 977

2 977

Maksuvõlad

2 653

2 653

Muud võlad

965

965

Intressivõlad

-10

-10

Muud viitvõlad

975

975

Saadud ettemaksed

-225

-225

-225

-225

10 593

10 593

Tulevaste perioodide
tulud
Kokku võlad ja
ettemaksed

üle 5 aasta

üle 5 aasta

Lisa 5 Võlad tarnijatele
(eurodes)

31.12.2013

31.12.2012

Eesti Puuetega Inimeste Koda MTÜ

285

587

RaiMar Konsultatsioonid OÜ

874

2 569

0

990

52

17

0

2

58

58

ErgoEst MTÜ

100

0

Eesti Rahvusraamatukogu

466

0

Eesti Post AS

34

0

Folger Art AS

Uniprint AS
E.T.X. AS
Elion Ettevõtted AS
Tele2 Eesti AS

992

0

Kohila Reumaühing MTÜ

24

0

Kokku võlad tarnijatele

2 885

4 223
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Lisa 6 Võlad töövõtjatele
(eurodes)

31.12.2013

31.12.2012

Töötasude kohustus

300

2 977

Tiiu Säbel,
projektijuht (TVL2013-50/06-TS/EPIFond/p2013-06/TS)

300

0

Kokku võlad töövõtjatele

600

2 977

Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)
Varad bruto soetusmaksumuses

Saadud

31.12.2013

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

27 692

27 692

Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

27 692

27 692

Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja
toetused

27 692

27 692

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud
(eurodes)

2013

2012

410

463

410

463

2013

2012

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

28 086

36 919

Konto 3120 Projektide sihtfinantseeringud

33 970

55 445

Kokku annetused ja toetused

62 056

92 364

Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet, TSTA

500

500

Tallinna Spordi- ja Noorsooamet, TSNA

600

800

0

16 000

Hasartmängumaksu Nõukogu, HMN

11 076

23 562

Eesti Puuetega Inimeste Fond, EPIF

19 852

17 539

Toetajaliikmed ja muu sihtfinantseeritud tulud

30 028

0

Mittesihtotstarbelised tasud
Liikmemaksud
Kokku liikmetelt saadud tasud

Lisa 9 Annetused ja toetused
(eurodes)

Eesti Haigekassa, EHK
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Rahalised ja mitterahalised annetused
2013

2012

Rahaline annetus

0

71

Mitterahaline annetus

0

175

Kokku annetused ja toetused

0

246

Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

2013

2012

Transpordikulud

2 455

7 693

Üür ja rent

7 334

10 259

Mitmesugused bürookulud

4 211

2 085

Konto 4130 Projektide toitlustuskulud

4 745

3 125

0

833

Konto 4160 Projektide interneti- ja sidekulud

945

1 722

Konto 4170 Projektide meedia- ja reklaamikulud

808

1 361

Konto 4180 Projektide materjalide trükikulud

497

2 346

0

546

504

3 063

Konto 4620 Ostetud projektide assisteerimisteenuste kulud

0

71

Konto 4630 Ostetud projektide modereerimisteenuste kulud

0

455

357

3 495

1 143

2 250

0

5

22 999

39 309

Konto 4140 Projektide majutuskulud

Konto 4190 Projektide muud kulud
Konto 4610 Ostetud projektijuhtimisteenuste kulud

Konto 4640 Ostetud projektide loengutasuteenuste kulud
Konto 4670 Ostetud projektide
raamatupidamisteenuste kulud
Muud
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide
otsesed kulud
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Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

2013

2012

1 726

738

147

1 099

Lähetuskulud

8 019

4 611

Koolituskulud

1 119

1 269

0

2 289

Konto 4220 Tegevuse transpordikulud

912

800

Konto 4230 Tegevuse esinduskulud

165

346

Konto 4260 Tegevuse interneti- ja sidekulud

326

147

0

50

111

141

Üür ja rent
Mitmesugused bürookulud

Kulud eraldiste moodustamiseks

Konto 4261 Tegevuse IT- ja tarkvarakulud
Konto 4270 Tegevuse meedia- ja reklaamikulud
Konto 4290 Tegevuse muud kulud

0

67

Konto 4320 Tegevuse liikmemaksude kulud

234

0

Konto 4380 Makstud riigilõivude- ja notarikulud

141

38

0

2 005

6 000

6 300

0

1 320

2 880

2 400

132

0

5 780

5

27 692

23 625

2013

2012

Palgakulu

8 106

20 003

Sotsiaalmaksud

2 648

6 913

10 754

26 916

0

26 919

31.12.2013

31.12.2012

12

12

Konto 4390 Maksuvaba sõiduauto kompensatsiooni kulud
Konto 4650 Ostetud tegevjuhtimisteenuste kulud
Konto 4660 Ostetud tegevuse assisteerimisteenuste kulud
Konto 4680 Ostetud raamatupidamisteenuste kulud
Konto 4395 Pangateenuste kulud
Muud
Kokku mitmesugused tegevuskulud

Lisa 12 Tööjõukulud
(eurodes)

Kokku tööjõukulud
Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide
otsese kuluna

Lisa 13 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga

Juriidilisest isikust liikmete arv
Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes
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31.12.2013
Nõuded
Asutajad ja liikmed

2013
Asutajad ja liikmed

31.12.2012

Kohustused
29

Nõuded
0

29

Müügid
3 350
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