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TEGEVUSARUANNE 2011

Eesti Reumaliit on katuseorganisatsiooniks 12 liikmesühingule, kuhu kuulub kokku 31.12.2011.a.
seisuga 952 liiget. Eesti Reumaliidul on 9 maakondlikku liikmesühingut (Jõgevamaa Radikuliidi- ja
Reumahaigete Ühing, Kohila Reumaühing, Eesti Reumaliidu Pärnumaa osakond, Põlvamaa
Reumaliit, Tallinna Reumaühendus, Tartu Reumaühing, Valgamaa Reumaliit, Viljandi Reumaliit,
Saaremaa Reumaühing) ja 1 haigusliit (Eesti Osteoporoosihaigete Liit) ning 2 üle-eestilist (Eesti
Noorte Reumaliit ja Reumahaigete Laste ja Noorte Ühing) ühingut.
Eesti Reumaliit on reumaatiliste haigete ühinguid ja reumahaigetega tegelevate isikute ühinguid
vabatahtlikkuse alusel ühendav iseseisev kasumit mittetaotlev avalikes huvides ja heategevuslikult
tegutsev üle-eestiline ühendust, mis loodi 31.10.1991.a
2011 aastal oli põhieesmärgiks arengukava koostamine ja korporatiivse idenditeedi uuendamine, mille
läbi välistele tarbijatele kommunikeerida sisemisi uuendusi. Kesksel kohal oli ka E-Kuukirja,
kodulehekülje ja Facebook´i arendamine. Rahastus eelpooltoodud tegevuste elluviimiseks tuli
Kodanikuühiskonna Sihtkapitalilt.
Uues arengukavas on püstitatud eesmärkidest tähtsal kohal kogu Eesti elanikkonnale reumaatiliste
haigustega seotud informatsioon on lihtsalt kättesaadav ning reumatilistel haigetel on võimalus
pääseda ligi parimatele võimalikele teenustele ja toetustele. Samuti on meile oluline, et ühiskond
tervikuna on teadlik reumaatilistest haigustest, mõistetakse nende haiguste mõju ulatust ning varajase
diagnoosimise ja ennetuse olulisust.

2011 aasta prioriteetsemateks tegevussuundadeks valiti:
enamlevinud haigusinfo kajastamine ja vastavate haigusrühmade töö arendamine
(reumatoidartriit- RA, anküloseeriv spondüliit- SPA, juveniilne idiopaatiline artriit- JIA, artroos
ja sidekoehaigused;
koostöö edendamine Eesti Reumatoloogia Seltsi, Eesti Perearstide Seltsiga, Eesti
Taastusarstide Seltsiga jpt;
organisatsiooni jätkusuutlikuse tagamine ning brändi uuendamine, kodulehe ja Facebooki
arendamine, e-Kuukirja väljaandmine;
rahvusvahelise koostöö jätkamine (Soome Reumaliit, Rootsi Reumaliit, Baltimaade koostöö,
Eular, õppevisiit) patsientide koolitamine uuringute partnerina (Eular)
riiklikul tasandil koostöö luu-, liigese- ja sidekoehaiguste kui prioriteetsete haiguste hulka
arvamiseks
kaasaegse ravi kättesaadavuse tagamine ja kriteeriumide üle vaatamine koostöös
reumatoloogidega
statistika, haiguslevimuse ja haiguskoormuse uuringu alane koostöö ERS-i ja
teadusasutustega.
mõistete ja diagnooside üle vaatamine eesti, vene ja inglise keelsetes vastetes kokku
leppimine koostöös ERS-ga
aktiivne osalemine erinevate sümarlaudades komisjonides
ravimihüvitised, seadusandlus,
strateegiad
laste- ja noorte valdkonnas lahenduste otsismine, koostöö ja igakülgne toetamine,
haiguspõhiste gruppide moodustamine

2011 aastal läbiviidud projektid:
1. Luu- ja liigesehaiguste teabe- ja koolituspäevad (reumatoidartriit, spondüliit, südame- ja
veresoonkonnahaigused, vaimne tervis) 36 teabepäeva luu- ja liigesehaigetele ja 6 koolitust
perearstidele ESF ja EV Sotsiaalministeeriumi ja toetajate toel.
Teabepäevade eesmärgiks on edendada teadlikkust luu- ja liigesehaigustest tööealise elanikkonna, et
luua eeldused luu- ja liigesehaigete elukvaliteedi ja töövõime parandamiseks, tervislikel põhjustel töölt
väljalangemise ennetamiseks ja tööle tagasi pöördumiseks. Teabe- ja koolituspäevade tagasiside
põhjal on suurim takistus õigeaegse ravi saamisel liialt pikk periood haigestusmisest esmase
diagnoosini, mis tuleneb perearstide oskamatusest ära tunda haiguse olemust ja liialt kallis hind.

2. Osteoporoosi ennetusprojekt Haigekassa rahastusel
Osteoproosi ennetusprojekti eesmärgiks on uurida pikaagselt glükortiskoroidravi saavate patsiente ja
jagada informatsiooni osteoporoosi ennetamiseks.
3. Eesti Reumaliidu arendusprojekt, liikmesorganisatsioonide uuring ja liikmeprogrammi
arendamine, arengukava koostamine, brändi uuendamine,
e-kuukiri. Eesmärgiks on
organisatsiooni tugevdamine ja jätkusuutlikkuse tagamine
Kodanikuühiskonna Sihtkapital
(KÜSK)
Kodanikuühiskonna Sihtkapitali toel valmis Eesti Reumaliidu uus arengukava aastatakes 2012-2021,
millle eesmärgiks on tagada ERL-i jätkusuutlikus, liikmete kasv ja reumaatiliste haigete parem
toimetulek. Arengukava koostamise raames toimus 2 koolituspäeva, milles analüüsiti eelmise
arengukava põhisuundi ja püstitatud eesmärkide täitmist. Koostati tegevuste detailne kavand ja
sisendid uue arengukava koostamiseks. Samuti viidi läbi liikmete seas uuring, mille tulemusena
selgitati välja liikmete hinnang liidu töökorraldusele, infoliikumisele ja mainele.
2011 aastal tegeleti kodulehekülje ja e-Kuukirja väljaandmise ja arendamisega, ning kuna ERL sai 20
aastaseks, siis otsustati luua uus korporatiivne idenditeet, mille raames valmis uus logo.
Arendusporojektis osalesid liikmesühingute juhid, juhatus, revisjoni komisjoni liikmed ja
tegevmeeskond.

4. 03-05.06.2011 toimus Suveseminar Toilas kus osales 115 liiget ja tehti koostööd Eesti
Psoriaadiliiduga.

Pildi allkiri: Viljandi Reumaliidu juht Hiie Silm dirigeerib
5. 04.09.2011 toimus Eesti Reumaliidu Käimispäev Pirita Top Spa territooriumil kus osales ligi
800 inimest üle Eesti. Käimispäeva eesmärgiks on kepikõnni propageerimine ja õigete
käimistehnikate õpetamine nii reumaatilistele haigetele kui ka avalikkusele. Lisaks toimusid
erinevad loengud teemadel: osteoporoos, reumatoidartriit, anküloseeriv spondüliit, eesti mehe
tervis jne.

Pildi allkiri: 2011 Käimispäeva vabatahtlikud telki püstitamas
6. 28.10.2011 toimus Tallink Spa ja konverentsikeskuses 20. Aastapäeva rahvusvaheline
Reumafoorum Eesti Reumaliit eile, täna ja homme . Reumafoorumi eesmärgiks oli luu- ja
liigesehaigete ja nende pereliikmete, perearstide jt meditsiinitöötajate, ametnike ning
avalikkuse teadlikkuse tõstmine 200 erineva luu-, liigese- ja sidekoehaiguste laiast levikust ja
eeskätt pöörati tähelepanu põletikulistele haigustele. Reumafoorumi raames avaladati kaks
raportit. Poliitikauuringute Keskus Praxis poolt koostatud haiguskoormuse uuring ning Work
Fountationi poolt koostatud Fit For Work uuring.
7. Eesti Reumaajaloo (20. Aastapäev) raamat (reumatoloogia valdkonna areng ja liidu loomine ja
hetkeseis). Alustati ajalooraamatu kirjutamist, mis ilmub 2012 aastal.
Rohkem kui 16 aastat on Eesti Reumaliit osalenud rahvusvahelises koostöös euroopa
katuseorganisatsiooni EULARiga (European League Against Rheumatism). Osaleti Eulari
aastakonverentsil Londonis ja Sügiskonverentsil Kreekas.
2011 aastal toimus 2 Üldkogu (20.05 ja 09.12)
Lisaks toetajaliikmetele on Eesti Reumaliit teinud 2011.a. head koostööd erinevate
koostööpartneritega nagu Eesti Vabariigi Sotsiaalministeerium, Eesti Haigekassa, Ida-Tallinna
Keskhaigla, Põhja-Eesti Regionaalhaigla, Tartu Ülikooli Kliinikum, Lääne-Tallinna Keskhaigla, Eesti
Puuetega Inimeste Koda, Eesti Puuetega Inimeste Fond, Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste
Liit, Eesti Reumatoloogia Selts, Hea Tervise Keskus, Eesti Kepikõnni Liit, Terevisioon , Tallinna TV,
Vikerraadio, Raadio Kuku , Terviseleht , Linnaleht , Postimees jt.
Marek Jaakson

MTÜ Eesti Reumaliit tegevjuht

Eesti Reumaliit

2011. a. majandusaasta aruanne

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 13.05.2010.a., on raamatupidamise aastaaruandes
nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud.

•MTÜ Eesti Reumaliit on jätkuvalt tegutsev mittetulundusühing.
Juhatuse liikmed:
Ülle Kullamaa
Hele Lemetti
Terje Karp
Galina Kreintzberg
Lea Saareoks
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Bilanss
(eurodes)

31.12.2011

31.12.2010

Lisa nr

Raha

2 176

10 510

2

Nõuded ja ettemaksed

2 813

40 390

3

Kokku käibevara

4 989

50 900

Materiaalne põhivara

795

1 431

Kokku põhivara

795

1 431

5 784

52 331

17 213

8 671

1 217

45 743

18 430

54 414

18 430

54 414

-2 083

-85

Aruandeaasta tulem

-10 563

-1 998

Kokku netovara

-12 646

-2 083

5 784

52 331

Varad
Käibevara

Põhivara

Kokku varad
Kohustused ja netovara
Kohustused
Lühiajalised kohustused
Võlad ja ettemaksed
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused
Kokku lühiajalised kohustused
Kokku kohustused

5

Netovara
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem

Kokku kohustused ja netovara
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Tulemiaruanne
(eurodes)

2011

2010

Lisa nr

480

312

9

161 797

27 678

10

5 360

45 358

167 637

73 348

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

-53 001

-74 664

11

Mitmesugused tegevuskulud

-68 910

0

12

Tööjõukulud

-54 716

0

13

-636

-653

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

Põhivara kulum ja väärtuse langus

-177 263

-75 317

Põhitegevuse tulem

Kokku kulud

-9 626

-1 969

Finantstulud ja -kulud

-937

-29

Aruandeaasta tulem

-10 563

-1 998

14

8

Eesti Reumaliit

2011. a. majandusaasta aruanne

Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2011

2010

480

312

161 797

29 300

5 360

43 527

-111 692

0

-54 716

-14 936

0

5

-9

-6

Muud rahavood põhitegevusest

-9 554

-52 130

Kokku rahavood põhitegevusest

-8 334

6 072

Kokku rahavood

-8 334

6 072

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses

10 510

4 438

Raha ja raha ekvivalentide muutus

-8 334

6 072

2 176

10 510

Lisa nr

Rahavood põhitegevusest
Liikmetelt laekunud tasud
Laekunud annetused ja toetused
Muud põhitegevuse tulude laekumised
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest
Väljamaksed töötajatele
Laekunud intressid
Makstud intressid

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

2

2
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Kokku netovara
Sihtkapital/Osakapital
nimiväärtuses
31.12.2009

Akumuleeritud tulem

0

-85

-85

-1 998

-1 998

-2 083

-2 083

Aruandeaasta tulem

-10 563

-10 563

31.12.2011

-12 646

-12 646

Aruandeaasta tulem
31.12.2010

0
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
MTÜ Eesti Reumaliit on koostanud 2011.a. 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.

Varud

Varude soetusmaksumuse arvestuspõhimõtted
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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.
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.
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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

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.

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.
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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
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 ühingu eesmärkide saavutamisele.
MTÜ Eesti Reumaliidul on seisuga 31.12.2011.a. 13 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 Jõgevamaa Radikuliidi- ja Reumahaigete Ühing;
6. MTÜ Kohila Reumaühing;
7. MTÜ Põlva Reumaliit;
8. MTÜ Saaremaa Reumaühing;
9. MTÜ Tallinna Reumaühendus;
10. MTÜ Tartu Reumaühing;
11. MTÜ Viljandi Reumaliit;
12. MTÜ Valgamaa Reumaliit;
13. MTÜ Võrumaa Reumahaigete Ühing;

Tulud
Tulu kaupade/teenuste 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.
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Sihtfinantseeringute kajastamine
Sihtfinantseerimist kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulud, mille kompenseerimiseks sihtfinantseerimine on
mõeldud. Sihtfinantseerimine, mida saadakse eelmistel perioodidel tekkinud kulude eest või millega ei kaasne täiendavaid tulevikku suunatud
tingimusi, kajastatakse tuluna perioodis, millal sihtfinantseerimine aset leidis. Sihtfinantseerimist ei kajastata tuluna enne, kui eksisteerib piisav
kindlus, et ettevõte vastab sihtfinantseerimisega seotud tingimustele ja sihtfinantseerimine laekub. Sihtfinantseerimisega kaasnevaid
võimalikke kohustusi kajastatakse aruandes eraldiste või tingimuslike kohustustena.
Mitterahalisel sihtfinantseerimisel võetakse saadud vara bilansis arvele tema õiglases väärtuses ning samas summas kajastatakse bilansis
kohustusena tulevaste perioodide tulu sihtfinantseerimisest. Saadud vara amortiseeritakse kulusse ja sihtfinantseerimise kohustus
tulusse saadud vara järelejäänud kasuliku eluea jooksul.
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”).
Juhatuse deklaratsioon
Juhatus kinnitab 2011.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.
Juhatus kinnitab, et:
1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt ettevõtte finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
3. kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani 30.04.2012.a. on raamatupidamise
aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;

Lisa 2 Raha
(eurodes)

Sularaha kassas

31.12.2011

31.12.2010

948

1 035

Arvelduskontod

1 228

9 475

Kokku raha

2 176

10 510

MTÜ Eesti Reumaliidul on 4 arveldusarvet Swedpangas ja 1 arveldusarve SEB Pangas. Järgmisel aruandlusaastal suletakse 2
Swedpanga arvelduskontot.
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Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2011

Jaotus järelejäänud tähtaja järgi
12 kuu jooksul

Nõuded ostjate vastu

525

525

525

525

2 288

2 288

2 288

2 288

2 813

2 813

Ostjatelt laekumata arved
Muud nõuded
Viitlaekumised
Kokku nõuded ja ettemaksed

1 - 5 aasta jooksul

üle 5 aasta

Nõuete ja ettemaksete all on kajastatud aruandlusperioodi lõpul tekkinud nõuded ja sihtfinantseeringud, mille laekumistähtajad
langevad järgmisse aruandlusperioodi.

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

31.12.2011

31.12.2010

Maksuvõlg

Maksuvõlg

Üksikisiku tulumaks

1 155

459

Sotsiaalmaks

2 185

848

22

28

387

66

3 749

1 401

Kohustuslik kogumispension
Töötuskindlustusmaksed
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad

Maksude ettemaksetes- ja võlgades on kajastatud aruandlusperioodil tekkinud maksukohustus, mille maksetähtaeg langeb
järgmisse aruandlusperioodi.

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

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

5 975

5 975

17 213

17 213

Intressivõlad
Muud viitvõlad
Kokku võlad ja
ettemaksed

üle 5 aasta

Võlgades ja ettemaksetes kajastatakse aruandlusperioodi lõpus tekkinud kohustused hankijatele ja töövõtjatele, samuti
sihtotstarbelised tulevaste perioodide tulud, mille maksetähtajad langevad järgmisse arveldusperioodi.
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Lisa 6 Võlad tarnijatele
(eurodes)

31.12.2011

31.12.2010

Atlanticus OÜ

100

0

Eesti Puuetega Inimeste Koda MTÜ

739

0

AWR Kinnisvara OÜ

200

0

2 972

0

E.T.X. AS

166

0

RaiMar Konsultatsioonid OÜ

870

0

98

0

107

0

1

0

5 253

0

TLG Hotell OÜ

RaiMar Finance OÜ
Tele 2 Eesti AS
Elion Ettevõtted AS
Kokku võlad tarnijatele

Bilansikirjel "Võlad tarnijatele" kajastatakse aruandlusperioodi lõpus tekkinud kohtused hankijate ees, mille mkasetähtaeg langeb järgmisse
aruandlusperioodi.

Lisa 7 Võlad töövõtjatele
(eurodes)

31.12.2011

31.12.2010

Töötasude kohustus

2 242

1 984

Kokku võlad töövõtjatele

2 242

1 984

Bilansikirjel "Võlad töövõtjatele" on kajastatud aruandlusperioodi lõpus tekkinud töövõtulepingute alusel arvestatud detsembrikuu eest tasud
töövõtjatele, mille väljamaksetähtaeg langeb tulevasse aruandlusperioodi.

Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)

Netomeetod

2011

2010

Saadud

Saadud

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
Eesti Reumaliidu haldamine

38 592

18 623

Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

38 592

18 623

Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja
toetused

38 592

18 623

Sihtostarbelistes tasude, annetustes ja toetustes kajastatakse projektide läbiviimiseks ja tegevuse korraldamiseks saadud sihtostarbelisi tasusid.
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Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud
(eurodes)

2011

2010

480

312

480

312

Mittesihtotstarbelised tasud
Liikmemaksud
Kokku liikmetelt saadud tasud

Liikmetelt saadud tausudes kajastatakse Eesti Reumaliidu liikmetelt saadud liikmemaks.

Lisa 10 Annetused ja toetused
(eurodes)

2011

2010

37 686

27 678

Konto 3120 Projektide sihtfinantseeringud

124 111

0

Kokku annetused ja toetused

161 797

27 678

Tallinna Sotsiaal- ja Tervioshoiuamet

500

0

Tallinna Spordi- ja Noorsooamet

800

0

Eesti Haigekassa

15 980

0

Kodanikuühenduste SIhtkapital

12 782

0

Hasartmängumaksu Nõukogu

36 892

0

Eesti Vabariigi Sotsiaalministeerium

38 534

0

Eesti Puuetega Inimiste Fond

18 623

0

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

Annetuste ja toetuste real kajastatakse aruandlusperioodil laekunud sihtfinantseeringud ja toetused
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Lisa 11 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

2011

2010

Transpordikulud

8 903

7 251

Üür ja rent

9 310

6 078

Mitmesugused bürookulud

3 329

1 732

Lähetuskulud

0

6 961

Koolituskulud

0

654

Riiklikud ja kohalikud maksud

0

6

Tööjõukulud

0

14 936

3 381

0

606

0

0

0

Konto 4110 Ostetud projektijuhtimisteenuste kulud
Konto 4180 Projektide materjalide trükikulud
Konto 4395 Pangateenuste kulud
Konto 4190 Muud projektidega seotud kulud

2 099

458

Konto 4140 Projektide majutuskulud

6 073

1 269

0

447

Konto 4160 Projektide interneti- ja sidekulud

1 751

5 118

Konto 4130 Projektide toitlustuskulud

9 801

3 420

Konto 4170 Projektide meedia- ja reklaamikulud

2 928

3 057

422

0

4 398

0

0

23 277

53 001

74 664

Konto 4390 Maksuvaba autokompensatsioon

Konto 4620 Ostetud projektide assisteerimisteenuste kulud
Konto 4640 Ostetud projektide loengutasuteenuste kulud
Muud
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide
otsesed kulud

Käesolevas lisas on kajastatud sihtfinantseeritud projektide otsekulud.
Käesoleva lisa mõistes on 2011 aastal läbiviidud projektid:
1. Osteoporoosi ennetusprojekt, p2011-02/KL;
2. Arendusprojekt, p2011-03/IP;
3. Kodulehekülg, p2011-04/MJ;
4. Haiguskoolitus, p2011-05/IP;
5. Suveseminar, p2011-06/ÜK;
6. KÄimispäev, p2011-07/MJ;
7. Reumafoorum, p2011-08/IP;
8. Luupuse seminar, p2011-09/IP
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Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

2011

2010

1 496

0

607

0

Lähetuskulud

4 788

0

Koolituskulud

870

0

Riiklikud ja kohalikud maksud

265

0

28 926

0

Konto 4211 Tegevuse ruumide- ja tehnika hoolduskulud

241

0

Konto 4220 Tegevuse transpordikulud

905

0

Konto 4230 Tegevuse esinduskulud

971

0

63

0

Konto 4261 Tegevuse IT- ja tarkvarakulud

558

0

Konto 4270 Tegevuse meedia- ja reklaamikulud

379

0

12 170

0

95

0

7 164

0

862

0

Konto 4680 Ostetud raamatupidamisteenuste kulud

1 665

0

Konto 4690 Ostetud muud teenuste kulud

2 288

0

769

0

2 953

0

875

0

68 910

0

Üür ja rent
Mitmesugused bürookulud

Kulud eraldiste moodustamiseks

Konto 4260 Tegevuse interneti- ja sidekulud

Konto 4290 Tegevuse muud kulud
Konto 4320 Tegevuse liikmemaksude kulud
Konto 4650 Ostetud tegevjuhtimisteenuste kulud
Konto 4660 Ostetud tegevuse assisteerimisteenuste kulud

Konto 4510 Juhatuse liikmete tasud
Konto 4390 Maksuvaba sõiduauto kompensatsiooni kulud
Muud
Kokku mitmesugused tegevuskulud

Lisas "Mitmesugused tegevuskulud" all kajastatakse Eesti Reumaliidu haldamiskulusid. Tegevusprohgrammi tähis on p2011-01/MJ.

Lisa 13 Tööjõukulud
(eurodes)

2011

2010

Palgakulu

40 951

10 540

Sotsiaalmaksud

13 765

4 397

Kokku tööjõukulud

54 716

14 937

Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide
otsese kuluna

53 682

14 937

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

2011

2010

Intressitulud

0

9

Intressikulud

-9

-9

Kokku finantstulud ja -kulud

-9

0

Lisa 15 Seotud osapooled
(eurodes)

Aruandekohustuslase emaettevõtja nimetus

Eesti Reumaliit MTÜ

Riik, kus aruandekohustuslase emaettevõtja on registreeritud

Eesti Vabariik

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga
31.12.2011

31.12.2010

13

13

Juriidilisest isikust liikmete arv
Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes
31.12.2011
Nõuded
Asutajad ja liikmed

Kohustused
0

0

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja
muud olulised soodustused

Arvestatud tasu

2011

2010

1 034

0

Seotud osapoolteks on katuseorganisatsiooni juriidlised liikmed:
MTÜ Eesti Reumaliidu Pärnu Reumaosakond;
MTÜ Eesti Noorte Reumaliit;
MTÜ Eesti Osteoporoosihaigete Liit;
MTÜ Reumahaigete Laste ja Noorte Ühing;
MTÜ Jõgevamaa Radikuliidi- ja Reumahaigete Ühing;
MTÜ Kohila Reumaühing;
MTÜ Põlva Reumaliit;
MTÜ Saaremaa Reumaühing;
MTÜ Tallinna Reumaühendus;
MTÜ Tartu Reumaühing;
MTÜ Viljandi Reumaliit;
MTÜ Valgamaa Reumaliit;
MTÜ Võrumaa Reumahaigete Ühing;
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