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TEGEVUSARUANNE 2012
Eesti Reumaliit (edaspidi ERL) on katuseorganisatsiooniks 12 liikmesühingule, kuhu kuulus kokku
seisuga 31.12.2012.a. 819 liiget. Eesti Reumaliidul on 8 maakondlikku liikmesühingut (Jõgevamaal,
Kohilas, Pärnus, Põlvas, Tartus, Valgamaal, Viljandis, Saaremaal) ja 1 haigusliit (Eesti
Osteoporoosihaigete Liit) ning 2 üle-eestilist (Eesti Noorte Reumaliit ja Reumahaigete Laste ja Noorte
Ühing) ühingut.
Eestis elab ligikaudu 250 000 reumaatilisi haigusi põdevat inimest. Sellegi poolest on teadlikkus
haiguse mõjust ning selle kohta mida saaks ära teha igapäevase elu parandamiseks, endiselt väga
madal. Oma haiguse ja sellega toimetuleku mõistmise mõju muudab reumaatiliste haigete elu oluliselt.
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.
2012 kevadel avaldatud Poliitikauuringute Keskus Praxis uuringu Autoimmuunsete liigesepõletike
haigus- ja majanduslik koormus Eestis uuringu eesmärgiks oli anda kulude kvantifitseerimise
kaudu ligikaudne pilt liigesepõletikega seotud majanduslikust koormusest Eesti ühiskonnale. Analüüsi
järelduste põhjal esitati poliitikakujundajatele soovitused, mille arvestamisel on võimalik kahandada
liigesepõletikega kaasnevat majanduslikku koormust. Antud uuringu tulemuste alusel loodetakse
parandada ravi varajast diagnoosimist ja kättesaadavuse parandamist, mille tulemusena tuleb teha
koostööd Sotsiaalministeeriumiga, Haigekassaga jt erialaseltsiga.
Soovitused:
Eesti Reumatoloogia Seltsi, Haigekassa ja Eesti Perearstide Seltsi koostöös tuleks töötada
välja perearstidele konkreetsed juhised selle kohta, kuidas tagada liigesepõletike õigeaegne
avastamine. Praktilised juhised, kuidas toimida liigesepõletiku kahtluse korral ning eristada
edasisuunamist vajavad patsiendid seda mittevajavaist, on perearstidele heaks eelduseks
langetamaks ajasäästlikult otsuseid, mis on parimad nii patsiendi heaolu kui ka ravikindlustuse
vahendite säästliku kasutuse perspektiivist.
Haigekassa ja Sotsiaalministeerium peaksid koostöös erialaseltsidega muutma eriarstile
suunamise korda viisil, mis võimaldaks kiiret esmadiagnoosi vajavatel patsientidel pääseda ka
väljaspool Tallinna ja Tartut eriarsti vastuvõtule eelisjärjekorras.
Eesti Reumatoloogia Seltsi ja Haigekassa koostöös tuleks kiiresti välja töötada jätkusuutlik
lahendus bioloogilise ravi alustamise kriteeriumide järjepidevaks kohandamiseks
rahvusvaheliselt tunnustatud kaasaegsete kliinilise praktika põhimõtetega autoimmuunsete
liigesepõletike ravis.
Haigekassa, Eesti Reumatoloogia Seltsi ja Eesti Perearstide Seltsi koostöös tuleks kaaluda
liigesepõletike ravi seire lülitamist perearsti kvaliteedisüsteemi.
Haigekassa, Sotsiaalministeerium ja Eesti Taastusarstide Selts peaksid koostöös välja
töötama taastusravi rahastamise põhimõtted, mis lähtuvad krooniliste haiguste integreeritud
ravi eesmärgist ning võimaldavad raviasutustele hüvitada taastusraviteenuse osutamist
konkreetsete diagnoosirühmade alusel.
Haigekassa, Sotsiaalministeeriumi ja sotsiaalpartnerite koostöös tuleks kaaluda kroonilistele
haigetele senisest parema ligipääsu võimaldamist madala omaosalusega baasravimitele ja
abivahendile vahetult haiguse diagnoosimise järel.
Sotsiaalministeerium peaks koostöös sotsiaalpartneritega töötama välja reformikava
tasakaalustatud töövõimetusesüsteemi loomiseks, kus töötaja on motiveeritud jätkama
võimetekohaselt töötamist ka kroonilise haiguse korral, tööandja on huvitatud püsiva
tervisehäirega töötajale vajalike töötingimuste loomisest ning riiklikult on tagatud
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toetussüsteem tervisehäirega töötaja tööalaseks rehabilitatsiooniks, mis rakendub vahetult
olulise terviseprobleemi tekkimise järel.
Sotsiaalministeerium peaks koostöös patsientide eeskoste organisatsioonide ja Haigekassaga
välja töötama patsiendihariduse regulaarse ja sihtotstarbelise rahastamise mehhanismi, et
toetada nii uute patsientide süsteemset harimist kui ka pikaajaliste patsientide toimetulekut ja
iseseisvust tõstvaid programme.

2011 aasta sügisel avaldati The Work Foundationi uuring Fit for Work (Töövõimeline Eesti?).
Uuringus käsitleti reumatoidartriidi (RA) ja spondüloartropaatiat (SpA), mis on progresseeruvad ja
töövõimetust tekitavad haigused. Uuringu tulemusena toodi välja järgmised soovitused:
Varajane sekkumine on hädavajalik;
Koolitage tervishoiutöötajaid;
Avalikustamine on õigeaegse sekkumise jaoks määrava tähtsusega;
Mõelge kaugemale, kui seadus nõuab;
Hinnake luu- ja lihaskonna vaevuste otseseid ja kaudseid kulusid;
Riiklik tegevuskava luu- ja lihaskonna vaevuste vähendamiseks.
Arvesse võttes eelpooltoodud soovitusi korraldas Eesti Reumaliit kohtumised Sotsiaalministeeriumiga,
Haigekassaga, Eesti Paitsientide Esindusühinguga, Eesti Reumatoloogia Selstiga, Eesti
Taastusraviarstide Seltsiga ja Eesti Perearstide Seltsiga, et arutada varajase diagnoosimise,
õigeaegse kompleksse ravi kättesaadavuse ja töölt väljalangemise ennetamise võimalusi, mis aitavad
parandada luu- ja liigesegaihete olukorda.
2012 läbiviidud projektid:
01.01.-31.12.2012.a. Osteoporoosi ennetusporjekt Osteporoosi varajane avastamine
Projektijuht dr Karin Laas, Ida-Tallinna Keskhaigla reumatoloog
Projekti rahastas Eesti Haigekassa
Projekti eesmärgiks oli osteoporoosist tingitud luumurdude arvu vähenemine pikaajaliselt
glükokortikoide ravitavatel patsientidel. Luumurdude vähenemisega säilib patsiendi töövõime,
saavutatakse pikem elu ilma liikumispuudeta ja toimetulek igapäevaelus, mis tingiks otseselt
hooldus- ja ravikulude, märgatava vähenemise. Projekti raames hoitakse töös osteoporoosi ja
reuma infoliini 14408, mille kaudu konsulteeriti 254 inimest. Viidi läbi 8 teabepäeva, milles
osales kokku 373 inimest (Tallinnas 05.03; 07.05; 09.05; 02.09 ja 23.10; Võrus 16.03; Aravetel
13.09 ja Tartus 04.12.). Projekti tegevused lõpetati õigeaegselt. Jätkub infoliini töö.
01.04.2011-30.04.2012.a. arendusprojekt ERL arengukava ja visuaalse identiteedi
uuendamine
Projektijuht Ingrid Põldemaa, ERL juhatuse esimees kuni 02.06.2012.a.
Projekti rahastas Kodanikuühiskonna Sihtkapital
2011 aastal alustatud projekti eesmärk oli uuendada ERL logo, koostada uus arengukava
perioodiks 2012-2021 ning luua uus kodulehekülg www.reumaliit.ee. Projekti raames viidi läbi
uuring liikmesorganisatsioonide seas saamaks teada hinnangut ERL töökorraldusele,
infoliikumisele ja mainele. Uuringu tulemused olid sisendiks arengukava koostamisele. Uus
logo valmis 2011 aasta detsembris.
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31.05.-02.06.2012.a. Suveseminar
Projektijuht Ülle Kullamaa, ERL juhatuse liige
Projekti rahastas Hasartmängumaksu Nõukogu
Projekti eesmärgiks oli osalejate (ERL liikmesühingute liikmed) elukvaliteedi parandamiseks
teadlikkuse tõstmine (vaimne tasakaal, sisemine- ja välimine ilu) ning luu- ja liigesehaigetele
kasulike tegevuspraktikate tutvustamine ning tõhustada liikmesühingutevahelist koostööd,
mille läbi paraneb infovahetus. Koostööpartneritena kaasati MTÜ Minu Tasakaal terapeudid
Moonika King, Merle Hillep, Terje Kaldur, Annika Metsar ja Anu Roosild, MTÜ Vaimupuu,
jumestja Teele Russmann ja juuksur-stilist Allar Koort, hambaarst Tia Mere ja psühholoog
Toivo Niiberg. Suveseimar toimus Klooga-Ranna Noortelaagris ja kokku osales 91 inimest.

Pildi allkiri: ERL liikmesühingu liikmete ühispilt Suveseminari Kloogarannas, 02.06.2012.a.
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02.09.2012.a. Käimispäev
Projektijuht Marek Jaakson, ERL tegevjuht
Projekti rahastas Hasartmängumaksu Nõukogu
Projekti eesmärgiks oli aktiivse liikumise harrastajatele õiget kepikõnnitehnikat, et vältida
liigset koosrmust liigestele ja hilisemaid lihasvaegusi, mis on põhjustatud valest kepikõnni
tehnikast. Projekti raames viidi läbi loengud seljavalust, osteoporoosist ja vaimsest tervisest.
Käia sai 1, 3 ja 6 km rajal. Tutvustati õigeid soojendus- ja venitusharjutusi. Käimispäev toimus
Stroomi rannas ja kokku osales 1 000 inimeste, kellest 350 ERL liikmesühingute liiget.

Pildi allkiri: Kohila Reumaühingu liige Ilme Lukk müümas Käimispäeval ise valmistatud käsitööd,
02.09.2012.a.
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23.11.2012.a. Reumafoorum Töö ja tervis
Projektijuht Marek Jaakson, ERL tegevjuht
Projekti rahastas Hasartmängumaksu Nõukogu
Projekti eesmärgiks oli luu- ja liigesehaigete ja nende pereliikmete, tööandjate, perearstide ja
teiste medistsiinitöötajate, ametnike ning avalikkuse teadlikkuse tõstmine. Reumafoorumil
keskenduti eelkõige haiguste tekkepõhjustele, töökoha kohandamisele, varajase ravi
alustamisele ning komplekse ravi kättesaadavuse parandamisele. Reumafoorum toimus
Meriton SPA & Conference Hotellis ning osales kokku 84 inimest.

Pildi allkiri: Reumafoorumi Töö ja tervis pressikonverents Tallinnas, 23.11.2012.a.
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01.04.-31.12.2012.a. projekt Teadlik patsient
Proejktijuht Marek Jaakson, ERL tegevjuht
Projekti rahastas Hasartmängumaksu Nõukogu
Projekti eesmärgiks oli katuseorganisatstiooni ja liikmetevahelise koostöö edendamine.
Projekti tulemusena anti välja 9 Kuukirja ja täiendati Facebooki ja kodulehekülge. Projekt
jaotati kolme etappi:
ERL kodulehekülje arendamine ;
Meeskonnakoolitus
ja
Liikmeprogrammi arendus
06.10.-08.10.2012.a. õppevisiit Rootsi Reumaliitu
Projektijuht Marek Jaakson, ERL tegevjuht
Projekti rahastas EULAR
Projekti eesmärgiks oli tutvuda Rootsi Reumaliidu töökorraldusega ning sõlmida aktiivsed
koostöösuhted. Projektis osalesid liikmesühingute aktiivsemad (juhatuse) liikmed,
tegevmeeskond ja ERL juhatuse liikmed. Projekti käigus külastati Karolinska Haigla
reumatoloogia osakonda ja kohtuti Stockholmi linnavolikogu liikme Dag Larssoniga kes
selgitas Rootsi sotsiaalsüsteemi olemust. Projektis osales kokku 14 inimest.

Pildi allkiri: Pidulik õhtusöök Stockholmis koos Rootsi Reumaliidu juhtidega.
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Lisaks läbiviidud projektidele toimusid veel järgmised üritused ja kohtumised kronoloogilises
järjekorras:
Jaanuaris toimus kohtumine Euroopa Parlamendi liikme Siiri Oviiriga. Kohtumise eesmärgiks oli
anda liikmesühingu juhtidele ülevaade Euroopa Parlamendi toimimisest ning luu- ja liigesehiguste
toetusgrupi tööst. Kohtumisel osalesid ERL liikmesühingute juhid, ERL juhatus ja tegevmeeskond.
Samuti toimus jaanuaris kohtumine sotsiaalminister Hanno Pevkuriga, kellega arutati võimalusi luuja liigesehaiguste prioriteetsete haiguste hulka arvamiseks. Kohtumisel tutvustati haiguskoormuse
uuringu valmimist ja juhiti tähelepanu riigi kulutustest ravimata haiguse puhul. Kohtumisel osalesid
juhatuse esimees Ingrid Põldemaa, juhatuse liige Hele Lemetti ja tegevjuht Marek Jaakson.
Veebruararis kohtusid ERL tegevjuht Marek Jaakson ja Ravimitootjate Liidu tegevjuht Riho Tapfer.
Kohtumisel arutati koostöövõimalusi ravi kättesaadavuse parandamise osas.
Märtis osaleti Swissotelis toimunud koostöös Ida- Tallinna Keskhaigla poolt korraldatud
teaduskonverents Teadus- meie kõik meie kõigi jaoks . Konverentsi peaeesmärgiks juhtida
tähelepanu tõenduspõhiste uuringute vajalikkusest. Konverentsil esinesid Prof J. Mieke Hazes Rotterdami Erasmuse Ülikooli Meditsiinikeskus, Holland; Prof Sherine E. Gabriel - Rochester Mayo
Kliinik, Ameerika Ühendriigid; Dr Tiina Veldi - Ida-Tallinna Keskhaigla, Eesti; Dr Kati Otsa - IdaTallinna Keskhaigla, Tartu Ülikooli doktorant, Eesti; Maarten de Wit patsientide esindaja, Holland;
Tiina Jasinski
patsientide esindaja, Eesti; Amye Leong (patsientide esindaja, Ameerika
Ühendriigid) ja Kadi Lubi (Tartu Ülikool, doktorant). Modereeris Marika Tammaru. Tegevjuht Marek
Jaakson osales Brüsselis Euroopa reumaliitude tegevjuhtide kohtumisel, mille raames osaleti
Euroopa Parlamendi luu- ja liigesehaiguste toetusgrupi koosolekul ja kohtuti Euroopa Parlamendi
liikme Siiri Oviiriga.
Aprillis toimus Üldkogu Tartus, kus vabastati juhatuse liikmed Marge Esko ja Ene Mäetalu.
Juhatusest lahkusid Ingrid Põldemaa ja Anu Teske. Liikmeskonnast arvati välja Tallinna
Reumaühendus.
Mais korraldati koostöös Eesti Taastusarstide Seltsiga Taastusravi konverents Töö ja tervis , mille
eesmärgiks on juhtida tähelepanu luu- ja liigesehaigete taastusravi kättesaadavuse parandamisele ja
tööturul püsimisele. Juhatuse liige Hele Lemetti ja tegvejuht Marek Jaakson osalesid Põlva
Reumaühingu 20.juubeliüritusel.
Juunis toimus teine Üldkogu Kloogarannas. Üldkogul valiti uued juhatuse liikmed Terje Karp, Lea
Saareoks ja Galina Kreintzberg. Eelmisest juhatusest jätkasid Ülle Kullamaa ja Hele Lemetti.
Samuti osaleti EULAR Reumatoloogia Aastakongressil Berliinis, kus käisid juhatuse liikmed Ingrid
Põldemaa, Hele Lemetti, Galina Kreintzberg; tegevjuht Marek Jaakson ja projektide assistent
Grete Põldemaa. Berliinis osales ka Tartu Reumaühenduse juhatuse liige Tiina Jasinski.
Juulis ja augustis oli suvepuhkus ja valmistati ette sügisel toimuvat Käimispäeva.
Septembris osalesid juhatuse liige Hele Lemetti ja tegevjuht Marek Jaakson EMSLi suvekoolis,
millel keskenduti eelkõige liikmelisuse suurendamisele ja võrgustiku arendamisele. Loodava
Nõuandva Koja liikmekandiaat Anu Teske ja tegevjuht Marek Jaakson paluti tutvustama ERL Saue
Pensionäride Ühenduses.
Oktoobris osalesid liikmesühingute juhid, ERL juhatus ja tegevmeeskond EULARi õppevisiidi raames
Rootsis, ning tegevjuht Marek Jaakson käis koos taastusarst Eve Soobaga Fit for Work
aastakonverentsil Brüsselis, kus kohtuti ka europarlamendi liikme Siiri Oviiriga. Kohtumisel arutati
luu- ja liigesehaigustega tegelmise olulisust ühiskonnas, nii euroopas kui ka Eestis. Juhatuse liige
Terje Karp, tegevjuht Marek Jaakson, liikmeprogrammi koordinaator Kadri Kokk ja Kohila
Reumaühingu juhatuse liige Anu Teske osalesid Rapla Reumaühenduse asutamiskoosolekul, kus
anti ülevaade liikmesühingu ja katuseorganisatsiooni tööst.
Novembris osalesid juhatuse esimees Ülle Kullamaa ja tegevjuht Marek Jaakson EULAR
sügiskonverentsil Zürichis, mille peateemaks olid strateegilised kavad ja rahastuse leidmine.
Tegevjuht Marek Jaakson juhtis koos Rootsi Reumaliidu tegevjuhi Magdalena Olssoniga töötuba,
kus kogenenud organisatstioonid vahetasid teadmisi rahastusvõimaluste leidmise kohta.

7

Detsembris toimus Üldkogu Viljandis, kus võeti vastu ERL eetikakoodes ja pandi alus Nõuandva Koja
moodustamisele. Samuti kinnitati 2013 aasta tegevuskava ja eelarve. Lisaks osalesid juhatuse liige
Terje Karp, tegvejuht Marek Jaakson ja bürooassistent Annika Kask Kohila Reumaühingu
jõuluüritusel.
Meedia:
Jätkuvalt anti välja e-Kuukirja kokku 12 numbrit, mis ilmus kord kuus.
29/08/2012.a. intervjuu Tallinna TV´le
30/08/2012.a. intervjuu Pereraadiole
15/11/2012.a. intervjuu Tallinna TV´le
23/11/2012.a. osalemine ETV saates Terevisioon , intervjuu Postimees online´le ja Eesti Raadiole
11/12/2012.a. osalemine Vikerraadio saates Huvitaja .
Lisaks toetajaliikmetele on Eesti Reumaliit teinud 2012.a. head koostööd erinevate
koostööpartneritega nagu Eesti Vabariigi Sotsiaalministeerium, Eesti Haigekassa, Ida-Tallinna
Keskhaigla, Põhja-Eesti Regionaalhaigla, Tartu Ülikooli Kliinikum, Eesti Puuetega Inimeste Koda,
Eesti Puuetega Inimeste Fond, Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit, Eesti Reumatoloogia
Selts, Hea Tervise Keskus, Eesti Kepikõnni Liit, Terviseleht, Linnaleht, Postimees jt.

Marek Jaakson
MTÜ Eesti Reumaliit tegevjuht
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Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon
Juhatuse deklaratsioon
MTÜ Eesti Reumaliit juhatus deklareerib oma vastutust raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab, et:
•raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on kooskõlas Eesti Vabariigi seadustega ja Eesti
hea raamatupidamistavaga;
•raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt MTÜ Eesti Reumaliit finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid
tekkepõhiselt;
•kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani 14.05.2013.a., on raamatupidamise aastaaruandes
nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
•MTÜ Eesti Reumaliit on jätkuvalt tegutsev mittetulundusühing.
Juhatuse liikmed:
Juhatuse esimees/seadusandlus- Ülle Kullamaa
Juhatuse liige/liikmed- Hele Lemetti
Juhatuse liige/finants, arhiivindus- Terje Karp
Juhatuse liige/õigus, noored ja lapsed- Galina Kreintzberg
Juhatuse liige/ERL ajalugu- Lea Saareoks
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Bilanss
(eurodes)

31.12.2012

31.12.2011

Lisa nr

Raha

1 296

2 176

2

Nõuded ja ettemaksed

2 489

2 813

3

Kokku käibevara

3 785

4 989

Materiaalne põhivara

186

795

Kokku põhivara

186

795

3 971

5 784

Võlad ja ettemaksed

10 593

18 430

Kokku lühiajalised kohustused

10 593

18 430

10 593

18 430

-12 646

-2 083

6 024

-10 563

-6 622

-12 646

3 971

5 784

Varad
Käibevara

Põhivara

Kokku varad
Kohustused ja netovara
Kohustused
Lühiajalised kohustused

Kokku kohustused

5

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

2012

2011

Lisa nr

463

480

9

92 364

161 797

10

438

0

3 391

5 360

96 656

167 637

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

-39 309

-53 001

11

Mitmesugused tegevuskulud

-23 625

-68 910

12

Tööjõukulud

-26 917

-54 716

13

Põhivara kulum ja väärtuse langus

-609

-636

Muud kulud

-168

-928

-90 628

-178 191

Põhitegevuse tulem

6 028

-10 554

Finantstulud ja -kulud

-4

-9

Aruandeaasta tulem

6 024

-10 563

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

Kokku kulud

14
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2012

2011

463

480

95 755

161 797

438

5 360

Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest

-70 616

-111 692

Väljamaksed töötajatele

-26 916

-54 716

-4

-9

0

-9 554

-880

-8 334

-880

-8 334

2 176

10 510

-880

-8 334

1 296

2 176

Lisa nr

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

Makstud intressid
Muud rahavood põhitegevusest
Kokku rahavood põhitegevusest

Kokku rahavood

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

2

2
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Kokku netovara
Akumuleeritud tulem
31.12.2010

-2 083

-2 083

Aruandeaasta tulem

-10 563

-10 563

31.12.2011

-12 646

-12 646

6 024

6 024

-6 622

-6 622

Aruandeaasta tulem
31.12.2012
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
MTÜ 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 (v.a. arvelduskrediit),
kuni 3-kuulisi tähtajalisi deposiite ning paigutusi rahaturufondidesse ja muudesse ülilikviidsetesse fondidesse, mis
investeerivad instrumentidesse, mis individuaalselt vastavad raha ja raha ekvivalendi mõistele. Arvelduskrediiti kajastatakse bilansis lühiajaliste
laenukohustuste koosseisus.
Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused
Välisvaluutatehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursid. Kursimuutustest
tekkinud kasumid ja kahjumid on kajastatud kasumiaruandes saldeerituna.
Nõuded ja ettemaksed
Nõuded
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).
Nõuete allahindlust kajastatakse, kui esineb objektiivseid tõendeid selle kohta, et kõik nõuete summad ei laeku vastavalt nõuete esialgsetele
lepingutingimustele. Asjaoludeks, mis viitavad võimalikule nõuete väärtuse langusele, on võlgniku pankrot või olulised finantsraskused
ning maksetähtaegadest mittekinnipidamine. Individuaalselt oluliste nõuete väärtuse langust (st. vajadust allahindluseks) hinnatakse iga ostja
kohta eraldi, lähtudes eeldatavasti tulevikus laekuvate summade nüüdisväärtusest. Selliste nõuete puhul, mis ei ole individuaalselt olulised
ja mille suhtes ei ole otseselt teada, et nende väärtus oleks langenud, hinnatakse väärtuse langust kogumina, arvestades eelmiste
aastate kogemust laekumata jäänud nõuete osas.
Ebatõenäoliselt laekuvate nõuete summa on vahe nende nõuete bilansilise väärtuse ja tulevaste rahavoogude nüüdisväärtuse vahel,
kasutades sisemise intressimäära meetodit. Nõuete bilansilist väärtust vähendatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete summa võrra ning
kahjum allahindlusest kajastatakse kasumiaruandes mitmesuguste tegevuskuludena. Kui nõue loetakse lootusetuks, kantakse nõue ja tema
allahindlus bilansist välja. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu
vähendamisena.
Muud nõuded
Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised, antud laenud ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded), välja arvatud edasimüügi eesmärgil omandatud
nõudeid, kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.
Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus tagasimaksed ning
võimalikud allahindlused), mistõttu lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuvas summas. Pikaajaliste nõuete
korrigeeritud soetusmaksumuse arvestamiseks võetakse nad algselt arvele saadaoleva tasu õiglases väärtuses, arvestades
järgnevatel perioodidel nõudelt intressitulu, sisemise intressimäära meetodit kasutades. Edasimüügi eesmärgil soetatud nõudeid
kajastatakse õiglase väärtuse meetodil.
Kõiki muid nõudeid kajastatakse järjepidevalt nõude arvelevõtmisest kuni selle realiseerimiseni õiglases väärtuses. Nõuete õiglase väärtuse
muutused kajastatakse järjepidevalt kas kasumi või kahjumina aruandeperioodi kasumiaruandes / omakapitalis finantsvarade
ümberhindluse reservis. Kauplemiseesmärgil soetatud nõuete õiglase väärtuse muutused kajastatakse kasumi või kahjumina
aruandeperioodi kasumiaruandes.

Kinnisvarainvesteeringud

Materiaalne ja immateriaalne põhivara
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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.
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 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%
- 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.
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.
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.
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Kasulik eluiga, lisainformatsioon
Määramata kasuliku elueaga immateriaalsete põhivarade (s.h firmaväärtus) puhul kontrollitakse kord aastas vara väärtuse langust,
võrreldes vara bilansilist maksumust kaetava väärtusega.
Piiramata kasutuseaga materiaalse põhivara (maa, püsiva väärtusega kunstiteosed, muuseumieksponaadid, raamatud) ning amortiseeritavate
varade puhul hinnatakse vara väärtuse võimalikule langusele viitavate asjaolude esinemist. Selliste asjaolude esinemise korral hinnatakse vara
kaetavat väärtust ning võrreldakse seda bilansilise maksumusega.
Väärtuse langusest tekkinud kahjum kajastatakse summas mille võrra vara bilansiline maksumus ületab selle kaetava väärtuse. Vara kaetav
väärtus on vara õiglane väärtus, millest on maha lahutatud müügikulutused, või selle kasutusväärtus, vastavalt sellele, kumb on kõrgem.
Vara väärtuse languse hindamise eesmärgil hinnatakse kaetavat väärtust kas üksiku varaobjekti või väikseima võimaliku varade grupi
kohta, mille jaoks on võimalik rahavoogusid eristada (cash generating unit).
Varade allahindlusi kajastatakse aruandeperioodi kuluna.
Kord alla hinnatud varade puhul hinnatakse igal järgmisel bilansikuupäeval, kas võib olla tõenäoline, et vara kaetav väärtus on vahepeal
tõusnud (v.a firmaväärtus, mille allahindlusi ei tühistata). Allahindluse tühistamist kajastatakse aruandeaasta kasumiaruandes
põhivara allahindluse kulu vähendamisena.

Rendid

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 edasimüügi eesmärgil soetatud finantskohustused ning
negatiivse õiglase väärtusega tuletisinstrumendid, mida kajastatakse nende õiglases 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 väärtuses (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
mittetulundusühingul 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.

Eraldised ja tingimuslikud kohustused
Eraldistena kajastatakse bilansis tõenäolisi kohustusi, mis on avaldunud enne bilansikuupäeva toimunud sündmuste tagajärjel ning
mille realiseerumise aeg või summa ei ole kindlad. Eraldiste kajastamisel bilansis on lähtutud juhtuse hinnangust eraldise täitmiseks tõenäoliselt
vajamineva summa ning eraldise realiseerumise aja kohta. Eraldis kajastatakse bilansis summas, mis on juhtkonna hinnangu kohaselt
bilansipäeva seisuga vajalik eraldisega seotud kohustuse rahuldamiseks või üleandmiseks kolmandale osapoolele.
Juhul kui eraldis realiseerub tõenäoliselt hiljem kui 12 kuu jooksul pärast bilansipäeva, kajastatakse seda diskonteeritud väärtuses
(eraldisega seotud väljamaksete nüüdisväärtuse summas), välja arvatud juhul, kui diskonteerimise mõju on ebaoluline.
Garantiieraldis
MIttetulundusühing annab enda poolt müüdud toodetele garantii. Mittetulundusühingu bilansis on moodustatud eraldis summas, mis on vajalik
bilansipäevaks müüdud toodetega seotud garantiikohustuse rahuldamiseks. Eraldise hindamisel on lähtutud eelmiste aastate kogemusest.
Eraldised kohtuvaidluste suhtes
Mittetulundusühing on moodustanud bilansis eraldise kõigi kohtuvaidluste ja võimalike kohtuvaidluste suhtes, mille puhul kohtuvaidlust põhjustav
kohustav sündmus on toimunud enne bilansipäeva ja kohtuvaidlusega kaasnevad ettevõttele tõenäoliselt teatud kulutused, mille summat on
võimalik usaldusväärselt hinnata.
Eraldised kahjuliku lepingu suhtes
Kahjulik leping on selline leping, mille täitmisega kaasnevad kulutused ületavad lepingust saadavat majanduslikku kasu. Kahjulike
lepingute suhtes moodustatakse eraldis, mis on väiksem lepingu täitmisega kaasnevast kahjumist või lepingu katkestamisega
kaasnevast leppetrahvist.
Re-struktureerimiseraldis
Re-struktureerimiseraldis on mittetulundusühingu juhtkonna poolt konkreetse tegevuskava alusel läbiviidav mittetulundusühingu tegevuse
põhjalik ümberkorraldus, mille tagajärjel muutuvad oluliselt mittetulundusühingu tegevuse ulatus või selle teostuse viis. Re-struktureerimiseraldis
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moodustatakse ühekordsete otseselt restruktureerimisest tulenevate kulutuste katteks, mis ei ole seotud mittetulundusühingu
re-struktureerimisjärgse tegevusega. Eraldis kajastatakse perioodis, mil on toimunud kohustav sündmus (re-struktureerimiskava avalikustamine).
Muud võimalikud või eksisteerivad kohustused, mille realiseerumine on ei ole tõenäoline või millega kaasnevate kulutuste suurust ei ole võimalik
piisava usaldusväärsusega hinnata, on avalikustatud aastaaruande lisades tingimuslike kohustustena.

Annetused ja toetused
Annetuste ja toetustena arvestatakse aruandlusperioodil tuluna kajastatud annetused ja toetused, sh. riigieelarvest saadud vahendid kuid v.a.
liikmetelt saadud tasud.
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
MTÜ Eesti Reumaliidu liikmed on Eestis registreeritud juriidilised isikud, kelle tegevus aitab kaasa liidu eesmärkide saavutamisele.
MTÜ Eesti Reumaliidul on seisuga 31.12.2012.a. 12 liiget
1. MTÜ Eesti Reumaliidu Pärnu Reumaosakond;
2. MTÜ Eesti Noorte Reumaliit;
3. MTÜ Eesti Osteoporoosihaigete Liit;
4. MTÜ Reumahaigete Laste ja Noorte 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
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 (RTJ14). Kulud kajastatakse tekkepõhiselt.

Varade sihtfinantseerimise korral võetakse sihtfinantseerimise abil soetatud vara bilansis arvele tema soetusmaksumuses, varade soetamise
toetuseks saadud sihtfinantseerimise summa kajastatakse bilansis kohustusena kui tulevaste perioodide tulu sihtfinantseerimisest.
Soetatud vara amortiseeritakse kulusse ja sihtfinantseerimise kohustus tulusse soetatud vara kasuliku eluea jooksul.
Tegevuskulude sihtfinantseerimisel kajastatakse tulu sihtfinantseerimisest proportsionaalselt sellega seonduvate kuludega. Kasumiaruandes
kajastatakse kompenseeritavat kulu ja saadud toetust mõlemaid eraldi. Sihtfinantseerimisega seonduvad tulud ja kulud kajastatakse
kasumiaruandes kirjetel “Muud äritulud/muud ärikulud” (eraldi kirjetel “Sihtfinantseerimise tulu/kulu”).
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Lisa 2 Raha
(eurodes)

31.12.2012

31.12.2011

Sularaha kassas

441

948

Arvelduskontod

855

1 228

1 296

2 176

Kokku raha

MTÜ Eesti Reumaliidul on 2 arveldusarvet Swedpangas ka 1 arveldusarve SEB Pangas.

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2012

Jaotus järelejäänud tähtaja järgi
12 kuu jooksul

Nõuded ostjate vastu
Ostjatelt laekumata arved
Muud nõuded
Viitlaekumised
Kokku nõuded ja ettemaksed

1 - 5 aasta jooksul

377

377

377

377

2 112

2 112

2 112

2 112

2 489

2 489

31.12.2011

Jaotus järelejäänud tähtaja järgi
12 kuu jooksul

Nõuded ostjate vastu
Ostjatelt laekumata arved
Muud nõuded
Viitlaekumised
Kokku nõuded ja ettemaksed

üle 5 aasta

1 - 5 aasta jooksul

525

525

525

525

2 288

2 288

2 288

2 288

2 813

2 813

üle 5 aasta

Nõuete ja ettemaksete real kajastatakse aruandlusperioodi 2012.a. lõpul tekkinud nõuded ja sihtfinantseeringud, mille laekumistähtajad
langevad järgmisse aruandlusperioodi, 2013.a.

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

Üksikisiku tulumaks

31.12.2012

31.12.2011

Maksuvõlg

Maksuvõlg

547

1 155

1 960

2 185

Kohustuslik kogumispension

-69

22

Töötuskindlustusmaksed

215

387

2 653

3 749

Sotsiaalmaks

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad
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Maksude ja ettemaksete real kajastatakse aruandlusperioodi 2012.a. lõpul tekkinud maksukohustus, mille maksetähtaeg langeb järgmisse
aruandlusperioodi, 2013.a.

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

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

31.12.2011

Jaotus järelejäänud tähtaja järgi
12 kuu jooksul

1 - 5 aasta jooksul

Võlad tarnijatele

5 253

5 253

Võlad töövõtjatele

2 242

2 242

Maksuvõlad

3 749

3 749

Muud võlad

5 969

5 969

-6

-6

Muud viitvõlad

5 975

5 975

Saadud ettemaksed

1 217

1 217

1 217

1 217

18 430

18 430

Intressivõlad

Tulevaste perioodide
tulud
Kokku võlad ja
ettemaksed

üle 5 aasta

üle 5 aasta

Võlad ja ettemaksed real kajastatakse aruandlusperioodi 2012.a. lõpul tekkinud võlad ja ettemaksed, mille tasumistähtaeg on järgmisel
aruandlusperioodil, 2013.a.
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Lisa 6 Võlad tarnijatele
(eurodes)

31.12.2012

31.12.2011

587

739

2 569

870

990

0

17

166

2

1

Tele2 Eesti AS

58

107

Atlanticus OÜ

0

100

AWR Kinnisvara OÜ

0

200

TLG Hotell OÜ

0

2 972

RaiMar Finance OÜ

0

98

4 223

5 253

Eesti Puuetega Inimeste Koda MTÜ
RaiMar Konsultatsioonid OÜ
Uniprint AS
E.T.X. AS
Elion Ettevõtted AS

Kokku võlad tarnijatele

Võlad tarnijatele kirjel kajastatakse aruandlusperioodi 2012.a. lõpul tekkinud kohustused hankijate ees, mille maksetähtaeg langeb
järgmisse aruandlusperioodi, 2013.a.

Lisa 7 Võlad töövõtjatele
(eurodes)

31.12.2012

31.12.2011

Töötasude kohustus

2 977

2 242

Kokku võlad töövõtjatele

2 977

2 242

Võlad töövõtjatele real kajastatakse aruandlusperioodi 2012.a. lõpul tekkinud töövõtulepingu alusel arvestatud detsembrikuu eest saadavad
tasud, mille väljamakse tähtaeg on järgmisel aruandlusperioodil, 2013.a.

Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)

Netomeetod

2012

2011

Saadud

Saadud

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
Eesti Reumaliidu haldamine

26 919

38 592

Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

26 919

38 592

Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja
toetused

26 919

38 592
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Sihtotstarbeliste tasude, annetuste ja toetuste kirjel kajastatakse projektide läbiviimiseks ja tegevuse korraldamiseks saadud sihtotstarbelisi
aruandlusperioodi 2012.a. laekumisi.

Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud
(eurodes)

2012

2011

463

480

463

480

Mittesihtotstarbelised tasud
Liikmemaksud
Kokku liikmetelt saadud tasud

Liikmetelt saadud tasud ekirjel kajastatakse aruandlusperioodil 2012.a. liikmetelt saadud liikmemaks, mis on 0,50 eurot liikmesühingu liikme
pealt.

Lisa 10 Annetused ja toetused
(eurodes)

2012

2011

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

36 919

37 686

Konto 3120 Projektide sihtfinantseeringud

55 445

124 111

Kokku annetused ja toetused

92 364

161 797

Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet, TSTA

500

500

Tallinna Spordi- ja Noorsooamet, TSNA

800

800

16 000

15 980

0

12 782

23 562

36 892

0

38 534

17 539

18 623

2012

2011

71

0

Mitterahaline annetus

175

0

Kokku annetused ja toetused

246

0

Eesti Haigekassa, EHK
Kodanikuühenduste Sihtkapital, KÜSK
Hasartmängumaksu Nõukogu, HMN
Eesti Vabariigi Sotsiaalministeerium, SoM
Eesti Puuetega Inimeste Fond, EPIF

Rahalised ja mitterahalised annetused

Rahaline annetus

Käesolevas lisas on kajastatud aruandlusperioodil 2012.a. laekunud annetused, toetused ja sihtfinantseeringud Eesti Reumaliidu halduseks
ja projektide läbiviimiseks.
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Lisa 11 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

2012

2011

7 693

8 903

10 259

9 310

Mitmesugused bürookulud

2 085

3 329

Konto 4130 Projektide toitlustuskulud

3 125

9 801

833

6 073

Konto 4160 Projektide interneti- ja sidekulud

1 722

1 751

Konto 4170 Projektide meedia- ja reklaamikulud

1 361

2 928

Konto 4180 Projektide materjalide trükikulud

2 346

606

546

2 099

3 063

3 381

Konto 4620 Ostetud projektide assisteerimisteenuste kulud

71

422

Konto 4630 Ostetud projektide modereerimisteenuste kulud

455

0

Konto 4640 Ostetud projektide loengutasuteenuste kulud

3 495

4 398

Konto 4680 Ostetud projektide
raamatupidamisteenuste kulud

2 250

0

5

0

39 309

53 001

Transpordikulud
Üür ja rent

Konto 4140 Projektide majutuskulud

Konto 4190 Projektide muud kulud
Konto 4610 Ostetud projektijuhtimisteenuste kulud

Muud
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide
otsesed kulud

Käesolevas lisas on kirjeldatud projektide sihtfinantseeringute arvelt teostatud otsekulud projektide elluviimiseks.
2012 aastal viidi läbi järgmised projektid:
1. Osteoporoosi ennetusprojekt, tähis raamatupidamises p2012-02/KL;
2. Arendusprojekt, tähis raamatupidamises jp2011-03/IP;
3. Suveseminar, tähis raamatupidamises p2012-06/ÜK;
4. Käimispäev, tähis raamatupidamises p2012-07/MJ;
5. Reumafoorum, tähis raamatupidamises p2012-08/MJ;
6. Teadlik patsient, tähis raamatupidamises p2012-09/MJ;
7. EULAR õppevisiit Rootsi, tähis raamatupidamises p2012-12/MJ.
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Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

2012

2011

738

1 496

Mitmesugused bürookulud

1 099

607

Lähetuskulud

4 611

4 788

Koolituskulud

1 269

870

0

265

2 210

28 926

79

241

Konto 4220 Tegevuse transpordikulud

800

905

Konto 4230 Tegevuse esinduskulud

346

971

Konto 4260 Tegevuse interneti- ja sidekulud

147

63

Üür ja rent

Riiklikud ja kohalikud maksud
Kulud eraldiste moodustamiseks
Konto 4211 Tegevuse ruumide- ja tehnika hoolduskulud

Konto 4261 Tegevuse IT- ja tarkvarakulud

50

558

141

379

67

12 170

0

95

38

0

Konto 4390 Maksuvaba sõiduauto kompensatsiooni kulud

2 005

2 953

Konto 4650 Ostetud tegevjuhtimisteenuste kulud

6 300

7 164

Konto 4660 Ostetud tegevuse assisteerimisteenuste kulud

1 320

862

Konto 4680 Ostetud raamatupidamisteenuste kulud

2 400

1 665

Konto 4690 Ostetud muud teenuste kulud

0

2 288

Konto 4510 Juhatuse liikmete tasud

0

769

Muud

5

875

23 625

68 910

Konto 4270 Tegevuse meedia- ja reklaamikulud
Konto 4290 Tegevuse muud kulud
Konto 4320 Tegevuse liikmemaksude kulud
Konto 4380 Makstud riigilõivude- ja notarikulud

Kokku mitmesugused tegevuskulud

Kirjel "Mitmesugused tegevuskulud" all kajastatakse Eesti Reumaliidu haldamiskulud, mille tegevusprogrammi tähis on p2012-01/MJ.

Lisa 13 Tööjõukulud
(eurodes)

2012

2011

20 003

40 951

6 913

13 765

Kokku tööjõukulud

26 916

54 716

Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide
otsese kuluna

26 919

54 716

Palgakulu
Sotsiaalmaksud

Tööjõukuludes on kajastatud aruandlusperioodi jooksul kajastatud töövõtulepingute alusel arvestatud tasud.
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Lisa 14 Finantstulud ja -kulud
(eurodes)

2012

2011

Intressikulud

-4

-9

Kokku finantstulud ja -kulud

-4

-9

Lisa 15 Seotud osapooled
(eurodes)

Aruandekohustuslase emaettevõtja nimetus

Eesti Reumaliit MTÜ

Riik, kus aruandekohustuslase emaettevõtja on registreeritud

Eesti Vabariik

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga

Juriidilisest isikust liikmete arv

31.12.2012

31.12.2011

12

13

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes
31.12.2012

31.12.2011

Nõuded

Nõuded

Asutajad ja liikmed

29

0

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja
muud olulised soodustused

Arvestatud tasu

2012

2011

0

1 034

Seotud osapoolteks on katuseorganisatstiooni 12 liikmesühingut seisuga 31.12.2012.a.:
1. MTÜ Eesti Reumaliidu Pärnu Reumaosakond;
2. MTÜ Eesti Noorte Reumaliit;
3. MTÜ Eesti Osteoporoosihaigete Liit;
4. MTÜ Reumahaigete Laste ja Noorte Ühing;
5. MTÜ Jõgevamaa 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
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