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Tegevusaruanne

MTÜ Eesti Reumaliit peamisteks eesmärkideks on :
kaasa aidata luu-ja liigesehaigete kaasaegsele ravile ja ravi kättesaadavusele ,
teadlikkuse tõstmine luu- ja liigesehaigustest, nende haiguste ennetamisest, sümptomitest,
diagnoosimisest ja ravist
kaasa aidata haigusega toimetulekul ja haigete elukvaliteedi parandamine
Reumaliidul on 2009.a. seisuga 13 liikmesorganisatsiooni, kes on iseseisvad mittetulundusühingud ja
tegutsevad põhikirja alusel. Liikmesorganisatsioonides on kokku seisuga 01.09.2009.a. 963 liiget.
Kõige noorem, 13. liikmesühing – Saaremaa Reumaühing, asutati 2009.a. novembris. Ühingu
loomisele aitasid kaasa juhatuse liikmed Anu Teske, Hele Lemetti ja Ingrid Põldemaa ning finantsjuht
Marek Jaakson.
Liikmesorganisatsioonide põhitegevuseks on oma piirkonna luu-ja liigesehaigete ja avalikkuse
igakülgne informeerimine neist haigustest ning luu-ja liigesehaigete aitamine oma haigusega
toimetulekul, kaasaegsete ravi-ja taastusravivõimaluste tutvustamine jms. Liikmesorganisatsioonid
viivad läbi koolituspäevi, infoseminare, annavad välja infolehti ja trükiseid, jagavad infot oma
tegemiste kohta läbi kodulehekülgede (www.tartureuma.ee; www.rhlny.ee; www.jarvareuma.ee jt.).
Aktiivsemate ühingutena paistavad silma Tartu ja Kohila Reumaühingud, Eesti Osteoporoosihaigete
liit, Reumahaigete Laste- ja Noorte ühing, Järva Reumaselts jt.
2009.a. oli Eesti Reumaliidul kokku 9 toetajaliiget
Lisaks toetajaliikmetele on Eesti Reumaliit teinud 2009.a. head koostööd erinevate
koostööpartneritega – Eesti Sotsiaalministeeriumi, EULAR´i, Eesti Haigekassa, Ida Tallinna Keskhaigla,
Põhja Eesti Regionaalhaigla, Tartu Ülikooli Kliinikumi, Lääne Tallinna Keskhaigla, Eesti Puuetega
inimeste Koja ja Eesti Puuetega inimeste Fondi, Eesti Reumatoloogia Seltsi, Eesti ja Tallinna
Perearstide Seltsi, Eesti Psühhiaatria Seltsi, Hea Tervise Keskusega ITK juures, Eesti Kepikõnnilidu,
Eesti Punase Ristiga,
Psühholoogiakeskus Sensusega,
Eesti Televisiooniga, ajalehtedega
„Terviseleht“, „Linnaleht“, „Meditsiiniuudised“, ,,Postimees“, „Päevaleht“, „Maaleht“ jt ning
ajakirjadega „Kodutohter“, „ Eesti Naine“, „ Naised “, „Elukiri „ jt.
2009.a. valmis Eesti Reumaliidu eestvõttel koostöös Eesti Sotsiaalministeeriumiga trükis
„Bioloogiline ravi reumatoloogias„ mida levitatakse läbi Reumaliidu ja Reumatoloogia Seltsi arstide,
tervishoiuasutuste ning perearstide.
Prioriteetseteks haigusteks, mida 2009.a. käsitleti, millest teavitati ja koolitusi korraldati olid
reumatoidartriit, luupus ja osteoporoos ning südameveresoonkonna haigused, kroonilise haige
psühhoneuroloogilised haigused ja valuravi. Lisaks käsitleti erinevatel üritustel tervisliku toitumise, liikumise temaatikat.
2009.a. toimunud koosolekud :
1. 2 üldkoosolekut liikmetele ja toetajaliikmetele:
1) 31.mail Haanjamaal, Haanjamehe talus
Peateemad :
2009.a. majandus-ja tegevusaruande kinnitamine ning ülevaate andmine liikmetele ja
toetajaliikmetele ;
2009.a. projektide tutvustus ja kokkuvõtted
2) 24. oktoobril Eesti Reumaliidu tööruumides, Toompuiestee 10, Tallinnas
Peateemad :
2009.a.tegevuse ja projektide kokkuvõte
EULAR I sügiskonverents ja WIRA kampaania 2009
juhatuse ja revisjonikomisjoni volituste pikendamine
põhikirja muudatus
Ülevaade 2010.a. plaanidest
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Rahvusvaheline koostöö:
2009.a. osalesid Eesti Reumaliidu ja Tartu RÜ juhatuse liikmed (Ingrid Põldemaa, Ülle Kullamaa, Hele
Lemetti, Tiina Jasinski, Marek Jaakson ja Mari Levo) EULARi rahvusvahelisel konverentsil 10.13.juunil Kopenhaagenis. Poster-ettekandega esinesid Marek Jaakson ja Ülle Kullamaa ning Tiina
Jasinski ja Hele Lemetti. ERL toetas Tartu Reumaühingut postri trükikulude katmisega (590 krooni).
2.- 4. märtsil osalesid I.Põldemaa ja M.Levo EULAR PARE poolt korraldatud lobbitöö üritusel Euroopa
Parlamendi juures. Kohtuti eraldi ka Eesti Euroopa Parlamendi saadikute – S.Oviiri, K.Saksa, M.
Mikkoga.
Märtsis ja septembris osales Ingrid Põldemaa toetajaliikme Roche`i poolt korraldatud seminaridel
Varssavis ja Prahas. Teemaks oli RA haigete esindusorganisatsioonide võimekuse tõstmine läbi
juhatuse töö arendamise.
Detsembris osales Ingrid Põldemaa EPF (European Patient Forum) konverentsil Göteborgis koos Eesti
Puuetega Inimeste Koja esindajatega. Teemaks oli e-tervis ja inimõiguste kaitse piiriülesel koostööl.
Eesti Reumaliit on 2009.a. planeerinud ja ellu viinud 9 suuremat projekti :
1.Tänuüritus toetajatele ja Reumaliidu liikmetele 16.jaanuaril 2009.a.
Ürituse eesmärgiks on tutvustada Reumaliidu 2009 tegevuskava ja olulisemaid projekte, juhatuse
liikmeid ning koostööpartnereid tänada.
Osalesid Haigekassa, Sotsiaalministeeriumi ja toetajaliikmete esindajad, Reumaliidu
allorganisatsioonide esindajad, juhatuse liikmed, koostööpartnerid, Euroopa Parlamendi saadikud.
Kokku osales 68 inimest. Projektijuht Mari Levo
2. Taastusravi konverents - „Taastusravi võimalused 2009“ 20.03.2009, hotellis Euroopa, Paadi 5.
Tallinnas
Projekt hõlmas luu-ja liigesehaigele sobivate taastusravi viiside, võimaluste , rahastatamistingimuste
ja kompenseerimisvõimaluste tutvustamist, tervisekeskuste võimaluste kohandamist ja
kasutamisvõimaluste loomist luu-ja liigesehaigetele. Osales 90 inimest ( taastusravitöötajad,
füsioterapeudid, tegevusterapeudid, arstid, õed, ametnikud, patsiendid). Projektijuhid Agnes Vaik ja
Mari Levo.
3. Haiguskoolitused veebruar – juuli 2009.a.
Projekt hõlmas lisaks haiguskoolitustele ka luupuse konverentsi “ Luupusehaige võimalused 2009 “
15.05.2009. Konverents käsitles eelkõige luupusnefriiti, räägiti kaasaegsest ravist, psühholoogilisest
nõustamisest ja võimalustest., luupust diagnoosivatest uuringutest ja analüüsidest.
Koolituste ja konverentside eesmärgiks oli luu-ja liigesehaigete , nende lähedaste ja avalikkuse
informeerimine luu-ja liigesehaigustest ja haigetele parema toimetuleku tagamine.
Lektoritest esinesid K.Otsa, T.Veldi, P.Tuvik, K.Laas, M.Ilmoja, K.E.Kalaus, E.Pärsik jt.
Lisaks pakuti enamlevinud luu-ja liigesehaigustealaseid loenguid eakatele ja haigetele Saue
päevakeskuses märtsis 2009 ja apteekritele Tamro koolituspäeval mais 2009.a. Kokku osales
koolitustel üle 200 kuulaja.
Haigustest käsitleti reumatoidartriiti, osteoporoosi, luupust, artroosi, spondülartriiti jt. Projektijuht
Mari Levo
4. 30.05.-31.05.2009 Eesti Reumaliidu suveseminar „Elukvaliteedi tõstmine ja haigusega
toimetulek“ Põlvamaal, Haanjamehe talus
Eesmärgiks Reumaliidu liikmete koolitamine, informeerimine, kroonilise haigusega toimetuleku ja
taastusravi
ning
liikumisharjumiste
kujundamine.
Osales
89
inimest.Toimus
südameveresoonkonnahaiguste riskide, ennetuse ja ravi käsitlemine ning kaasaegset valuravi
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tutvustav loeng – koolitus, lisaks liikumisravi ja taastusravi tutvustavad koolitused – kepikõnd ja
võimlemine. Projektijuhid Hele Lemetti ja Ülle Kullamaa.
5. 05.09.2009 „10. Käimispäev Reumaliiduga “ Tallinna Lauluväljakul
Antud üritus oli 10.käimispäev. See traditsiooniline üritus toimus koostöös Soome Reumaliiduga.
Osales üle 1400 inimese – nii Reumaliidu liikmed, koostööpartnerid, kui ka avalikkus. Osales 348
Soome Reumaliidu liiget. Eesmärgiks on kepikõnni kui lihtsa liikumisviisi propageerimine, lisaks ka
muud liikumisvõimalused – võimlemine, ujumine, harjutused lastele jne. Võimalus kontrollida oma
tervisenäitajaid, teha osteoporoosi, diabeedi, jms testi. Tervise töötubades, kus peateemadeks –
osteoporoos, tervislik liikumine, tervislik toitumine. Avatud olid 1, 3 ja 5 km käimisrajad. Lektoriteks
olid K.Laas, E.Sooba ja T.Liebert. Treeneritest aitasid K.Toompalu., K.Pärnasalu, T.Rohumäe
Üritust toetasid sponsored- Roche OÜ, Tallinna Sotsiaal-ja Tervishoiuamet, Eesti Reumaliit.
Projekti koostööpartneriteks olid Eesti Kepikõnniliit, PoleAbout OÜ, Eesti Osteoporoosihaigete Liit,
Roche, MSD, GSK, Nycomed, Eesti Punane Rist, Tallinna Lauluväljak, Viljandi Reumaliit. Projektijuht
Marek Jaakson.
6. 05.-08.11.2009 Reumafoorum ja EULAR PARE rahvusvaheline sügiskonverents „Teeme
koostööd parema tuleviku nimel“.
Eesmärgiks luu-ja liigesehaigete riikliku strateegia saavutamine, kaasaegse ravi kättesaadavuse
tagamine ja luu-ja liigesehaigete püsimine tööturul, enamlevinud luu-ja liigesehaiguste leviku ja ravi
statistika esitlemine jms.Konverentsi peateemadena käsitleti bioloogilise ravi luu-ja liigesehaige
elukvaliteedi säilitamise, kroonilise haige ja puudega inimese tööturul püsimise ning haigete
toimketuleku teemat. Peamised esinejad on K.Otsa, P.Tuvik, A.Kasmel, D.Magnusson, T.Täht jt.Eestis
eksponeeriti samal ajal ( 5.11.2009. – 4.01.2010) rahvusvahelist fotonäitust “ Working wonders “,
mis kajastas luu-ja liigesehaigete toimetulekut tööturul. 12.12.2009 – 04.01.2010 eksponeeriti
näitust Eesti Sotsiaalministeeriumis ja Eesti Tööandjate Keskliidus. Fotokonkursi 15 foto hulka valiti
välja ka 2 eesti patsiendi fotod – Anu Teske ja Tiina Jasinski.
Osa võttis konverentsidest 120 luu -ja liigesehaiget, arsti, tervishoiuametnikku. Üritust toetasid
Roche OÜ, Aventis OÜ, Abbott, Eular, Eesti Puuetega Inimeste Fond jt. Projektijuht Ingrid Põldemaa
7.10.10.2009 – 04.01.2010 viidi läbi rahvusvaheline fotonäitus - kampaania „Naised
reumatoidartriidiga“
Eesmärgiks reumatoidartriidi kui keeruliselt kulgeva autoimmuunse haiguse teadvustamine ja
haigete parem toimetulek kaasaegse ravi abil.
Projekt hõlmab ka 05.11.2009. konverentsi ajal toimunud pressikonverentsi ja artikleid meedias, 2
meediakoolitust patsientidele “ Kuidas koostada ja edastada olulist sõnumit “.
Näitust eksponeeriti Ida -Tallinna Keskhaigla Magdaleena polikliinikus ja Naiste kliinikus Ravi tänaval,
samuti Tartu ülikooli Kliinikumi polikliinikus.
Näituse eksponeerimist toetas Abbott Eesti Esindus. Projektijuht Mari Levo
8. Eesti Reumaliidu ja Haigekassa koostööprojekt alates 2002 aastast „Osteoporoosi varane
avastamine reumaatiliste põletikuliste haigustega ja pikaaegselt glükokortikosteroide tarvitanud
patsientidel“
2002 algas Eesti Reumaliidu ja Eesti Haigekassa “Osteoporoosi ennetusprojekt” koostöös keskustega
Tartu Ülikooli Kliinikumis, Pärnu Haiglas ja Ida-Tallinna Keskhaiglas. Projekti raames uuritakse
aastaringselt üle 1000 patsiendi, aastaringselt toimuvad osteoporoosi teabepäevad üle Eesti.
Teavitusüritustel osalenutel oli võimalus mõõta luutihedust ja täita osteoporoosi testi.
Toimunud loengute peamiseks teemaks oli osteoporoos, selle ennetus, ja ravi ja liikumine.
Esmakordselt koostati spetsiaalne Osteoporoosi leht.
Projekti finantseerib Eesti Haigekassa. Projektijuht Karin Laas.
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9. Eesti Reumaliidu eestvõttel ja Sotsiaalministeeriumi ja Euroopa Sotsiaalfondi toel anti välja
trükis „Bioloogiline ravi reumatoloogias“
See on esimene bioloogilist ravi , selle olemust ja efektiivsust käsitlev väljaanne patsientidele. Luuja liigesehaiguste valdkonnas on ca 4000 bioloogilise ravi vajajat. Täna saab ravi 260 patsienti.
Trükist levitatakse läbi reumatoloogide, perearstide ja patsiendi liitudele. Projekti partner on Eesti
Reumatoloogia Selts. Trükieksemplaride arv oli 15 000. Projektijuht Mari Levo.

Ingrid Põldemaa
Juhatuse esinaine
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Juhatuse aruanne

2009.a. oli äärmiselt teguderohke ning läbi viidi 9 projekti, lisaks liikmetele suunatud
koolitusprojekt. Eriti tuuakse esile „10. Käimispäev Reumaliiduga" korraldamist ja edukat
õnnestumist, mis pälvis kiidusõnu ka Soome Reumaliidu esindajatelt. Samuti toob juhatus
esile ,,Reumafoorum“i ja EULAR-i sügiskonverentsi, mille väga heale korraldamisele euroopa
poolsed kaaskorraldajad samuti tähelepanu juhtisid. Kõikidest korraldatavatest üritustest
võtsid aktiivselt osa kõik juhatuse liikmed, osaleti ürituste ettevalmistamisel,
töökoosolekutel/aruteludel, projektide läbiviimisel ja sellele järgnenud koristöödest
(Käimispäev). Aasta jooksul on osaletud erinevatel koolitustel ja kohtumistel, mis kõik on
aidanud ühingu arengule kaasa. Koolitustel osaleti enamasti omaalgatuslikult, Reumaliidule
olulisi kulutusi tegemata. Tubli töö tulemusena on Eesti Reumaliidu nimi tuntud rahastajate
hulgas. Oma toetusega on nad tunnustanud meie suunda, võimalikult laialdaselt
informeerida ühiskonda reumaatiliste haiguste teavitamisel. Meie tööd tunnustasid nii
EULAR-i osavõtjad kui ka korraldusmeeskond. Nagu iga organisatsiooni areng on pidev, nii ka
Eesti Reumaliidus, areng viimase aasta jooksul on olnud muljetavaldav, kuid alati saab ja
peabki töötama paremini. Selle tohutu arengu taustal ei tohi ära unustada asjaolu, et
tegemist on siiski vabatahtliku tööga ja paljud meie juhatuse liikmed on ise patsiendid või
oma põhitööga hõivatud inimesed. Tihtipeale on see takistanud suurema panuse andmist
juhatuse töösse. Juhatusele on olnud suureks abiks eesmärkide elluviimisel meeskond, kuhu
kuuluvad terved ja tublid inimesed, tänu kellele on saanud võimalikuks Reumaliidu tormiline
areng. Ühingu jätkusuutlikuse seisukohalt on oluline katuseorganisatsiooni igapäevasesse
töösse kaasata tegevtöötajaid. Juhatuse liikmed hindasid oma panust 2009 aastal ühingu
töösse väga heaks.
Alates 2009.a. kuulume Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liitu (EMSL). Liikmeks
astumise põhjuseks oli soov kaasa rääkida kodanikualgatuse erinevates eluvaldkondades ja
tõsta teadlikkust patsiendiorganisatsiooni rolli olulisusest. Osalesime EMSL-i kaasamise
teemalises suvekoolis.
Ühingu igapäevase töö paremaks korraldamiseks kolisime uutesse tööruumidesse
Toompuiestee 10. EPI Koja liikmesorganisatsioonina võimaldati meile väga soodsa hinnaga
ruumid linna südames.

Ingrid Põldemaa
Juhatuse esinaine
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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
11.06.2010.a., on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja
esitatud;
MTÜ Eesti Reumaliit on jätkuvalt tegutsev mittetulundusühing.

Ingrid Põldemaa
Juhatuse esinaine
11.06.2010.a.
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Bilanss
AKTIVA (VARAD)
(tuhandetes kroonides)

Lisa

31.12.2009.a.

31.12.2008.a.

2
3

69 434
13 487
475
0
83 396

32 165
98 143
0
-2 417
127 891

Põhivara
Materiaalne põhivara
Põhivara akumuleeritud kulum
Põhivara kokku

50 980
-18 371
32 609

48 830
-8 195
40 635

AKTIVA (VARAD) KOKKU

116 005

168 526

50 956
0
0
25 254
35 530
5 593
117 333

3 803
0
790
9 773
39 865
94 801
149 032

Netovara
Eelmiste perioodide tulem
Jooksva perioodi tulem
Netovara kokku

19 494
-20 822
-1 328

225 283
-205 789
19 494

PASSIVA (KOHUSTUSED JA NETOVARA) KOKKU

116 005

168 526

Käibevara
Raha ja pangakontod
Toetajatelt laekumata summad
Nõuded liikmete vastu
Arveldused aruandvate isikutega
Käibevara kokku

PASSIVA (KOHUSTUSED JA NETOVARA)
Lühiajalised kohustused
Hankijatele tasumata arved
Muud võlad
Ettemakstud tulud
Võlad töövõtjatele
Maksuvõlad
Sihtfinantseerimise kohustus järgmisel perioodil
Lühiajalised kohustused kokku

Ingrid Põldemaa
Juhatuse esinaine
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Tulemiaruanne
Lisa

2009.a.

2008.a.

7

1413 818
0
1 413 818

1 200 603
116 397
1 317 000

8
9
10

206 627
113 106
138 596
35 024
38 641
22 790
48 483
16 600
36 251
4 579
42 172
37 452
2 904
296 955
53 500
94 000
135 652
28 000
70 560
6 300
10 176
1 434 368

232 614
236 139
0
26 890
0
42 285
0
0
284 668
0
28 204
164 979
0
499 405
0
0
0
0
0
0
7 669
1 522 858

-20 550

-205 852

136
136

295
295

408
408

358
104

Majandustegevuse tulem

-20 822

-205 789

ARUANDEAASTA TULEM

-20 822

-205 789

TULUD
Sihtfinantseeringud
Mittesihtorstarbelised laekumised
TULUD KOKKU
KULUD
Tegevuskulud
Ruumide rendi -ja majutuskulud
Transpordikulud
Toitlustuskulud
Interneti-, telefoni- ja sidekulud
Bürootarvete ja materjalide kulud
Koolitus- ja seminarikulud
Trükiste valmistamise kulud
Tõlkimisteenuste kulud
Mitmesugused muud kulud
Esinduskulud
Lähetuskulud
Reklaamikulud
Pangateenuste – ja riigilõivu kulud
Tööjõukulud
Finantsjuhtimise teenuse kulud
Arendusjuhtimise teenuse kulud
Projektijuhtimise teenuse-ja töötasu kulud
Projektide assisteerimise kulud
Raamatupidamise teenuse kulu
Liikmete toetusfondi kulud
Põhivara kulum
KULUD KOKKU
Põhitegevuse tulem
FINANTSTULUD
Saadud intressid
FINANTSTULUD KOKKU
FINANTSKULUD
Makstud intressid, viivised
FINANTSKULUD KOKKU

Ingrid Põldemaa
Juhatuse esinaine
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11
12
13
14
15
16

Majandusaasta aruanne 2009
Rahavoogude aruanne
2009.a.

2008.a.

-20 550
10 176
-106 476
119 272
-272
39 419

-205 789
7 669
-114 222
475 791
-63
-163 386

RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST
Materiaalse põhivara soetamine
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU

-2 150
-2 150

-17 316
-17 316

RAHAVOOD KOKKU

37 269

-180 702

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

32 165
37 269
69 434

212 867
-180 702
32 165

RAHAVOOD MAJANDUSTEGEVUSEST
Põhitegevuse tulem
Põhivara kulum
Majandustegevusega seotud nõuete muutus
Majandustegevusega seotud kohustuste muutus
Finants- tulud –ja kulud majandustegevusest
RAHAVOOD MAJANDUSTEGEVUSEST KOKKU

Ingrid Põldemaa
Juhatuse esinaine
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Netovara muutuste aruanne

NETOVARA PERIOODI ALGUSES
Jooksva perioodi tulem
NETOVARA PERIOODI LÕPUS

Ingrid Põldemaa
Juhatuse esinaine

12 MTÜ Eesti Reumaliit

2009.a.
19 494
-20 822
-1 328

2008.a.
225 283
-205 789
19 494

Majandusaasta aruanne 2009
Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja
hindamisalused.
MTÜ Eesti Reumaliit 2009.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea
raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse
põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega
ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.
MTÜ Eesti Reumaliit kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud
kasumiaruande skeemi nr. 1 alusel.
Arvestuspõhimõtted
Käesolev Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Hea raamatupidamistavaga.
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse pritsiibist.
Majandusaasta aruanne on koostatud Eesti kroonides. Eesti kroon on seotud Euroga suhtes 1 EUR =
15,6466 EEK.
Finantsvarad ja -kohustused
Finantsvaradeks loetakse raha, aktsiad ja muud väärtpaberid, ostjatelt laekumata arved, viitlaekumisi
ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded.
Finantskohustuseks loetakse hankijatele tasumata arved, viitvõlad ning muud lühi- ja pikaajalised
võlakohustused.
Finantsvarad ja –kohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud
finantsvara või –kohustuse eest makstud või saadud tasu õiglane väärtus. Algne soetusmaksumus
sisaldab kõiki finantsvara või –kohustuse soetamisega otseselt seotud kulutusi. Finantsvarad ja –
kohustused kajastatakse bilansis hetkel, mil ettevõttele läheb üle omandiõigus vastavalt finantsvara
või –kohustuse lepingu tingimustele.
Raha ja raha ekvivalendid
Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, lühiajalisi
deposiite, arvelduskontode jääke ning lühiajalisi rahaturu- ja intressifondi osakuid.
Valuutaarveldused
Välisvaluutatehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud
Eesti Panga valuutakursid. Kursimuutustest tekkinud kasumid ja kahjumid on kajastatud
kasumiaruandes saldeerituna.
Nõuded ostjate vastu
Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Aasta
lõpul hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi
maksevõime kohta.
Materiaalne põhivara
Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on selle soetusmaksumusest maha arvatud akumuleeritud
kulum ja vara väärtuse langusest tulenevad allahindlused.
Olulisuse printsiibist lähtudes kajastatakse põhivarana need varaobjektid, mille soetusmaksumus
ületab 10 000 krooni ja mille kasulik eluiga on üle ühe aasta. Madalama soetusmaksumusega või
lühema kasuliku elueaga varaobjektid kantakse kasutusse võtmisel kuluks ning nende üle peetakse
arvestust bilansiväliselt.
Juhul, kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest olulisetest komponentidest,
millel on erinevad kasulikud eluead, võetakse need komponendid raamatupidamises arvele eraldi
varaobjektidena, määrates neile eraldi amortisatsiooninormid vastavalt komponentide kasulikule
elueale.
Materiaalsele põhivarale määratud amortisatsiooninormid vaadatakse üle, kui on ilmnenud
asjaolusid, mis võivad oluliselt muuta põhivara kasulikku eluiga. Hinnangute muutuste mõju kajastub
aruandeperioodis ja järgnevates perioodides.
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Kui vara lõppväärtus ületab tema bilansilist jääkmaksumust, lõpetatakse vara amortiseerimine, ning
amortiseerimist alustatakse uuesti hetkest, mil vara lõppväärtus on langenud alla tema bilansilise
jääkmaksumuse.
Kui materiaalse põhivara objektile on tehtud selliseid kulutusi, mis vastavad materiaalse põhivara
mõistele, siis need kulutused lisatakse põhivara objekti soetusmaksumusele. Jooksva hoolduse ja
remondiga kaasnevad kulutused kajastatakse aruandeperioodi kuludes.
Kui materiaalse põhivara objektil vahetatakse välja mõni oluline komponent, lisatakse uue
komponendi soetusmaksumus objekti soetusmaksumusele, eeldusel, et see vastab materiaalse
põhivara mõistele. Asendatav komponent kantakse bilansist maha. Kui asendatava komponendi
soetusmaksumus ei ole teada, hinnatakse maha kantavat maksumust lähtudes asendamise hetke
soetusmaksumusest, arvestades maha hinnangulise kulumi.
Immateriaalne põhivara
Immateriaalne põhivara võetakse arvele ja kajastatakse bilansis lähtudes samadest põhimõtetest,
mida rakendatakse materiaalsetele põhivaradele. Immateriaalse põhivara amortiseerimisel
kasutatakse lineaarset meetodit.
Teatud juhtudel võib vara omandada nii materiaalse kui ka immateriaalse põhivara tunnuseid. Sellisel
juhul klassifitseeritakse vara vastavalt sellele, kummale tunnusele vastab see rohkem.
Rahavoogude aruanne
Rahavoogude aruanne on koostatud otsesel meetodil raha liikumise põhjal pangakontodel ja
kassades, elimineerides kassade ja pangakontode omavahelised liikumised.
Juhatuse hinnangud
Raamatupidamise aastaaruande koostamine eeldab juhatuselt hinnangu andmist, mis mõjutavad
varasid ja kohustusi aruandeperioodil. Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil
ettevõtte seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamise
seisuga. Kajastatud majandustehingute lõplikud tulemused võivad erineda antud hinnangutest.
Lisa 2. Raha ja pangakontod
Bilansikirjel „Raha ja pangakontod“ on kajastatud Swedbanga arveldusarvete saldod ja sularaha
kassade (EEK ja EUR) saldod seisuga 31.12.2009.a.:
2009.a.
2008.a.
Kassa EEK
14 390
170
Kassa EUR
3 287
158
Arveldusarved Swedbangas
Kokku raha ja pangakontod

51 757
69 434

31 837
32 165

Lisa 3. Toetajatelt laekumata summad
Majandusaasta aruande koostamise hetkel bilnasikirjel „Toetajatelt laekumata summad“ summas 13
962 krooni on Eesti Haigekassa 2009.a. ja Eular Secretariat (MCI) kulude sihtfinantseering, mille
laekumine toimus järgmisel aruandlusperioodil.
Lisa 4. Hankijatele tasumata arved
Bilansikirjel „Hankijatele tasumata arved“ summas 50 956 krooni on näidatud 31.12.2009.a. lõpu
seisuga mittetulundusühingu kohustus hankijate ees (põhiliselt projektide Reumafoorumi ja EULAR
Sügiskonverents korraldamise kulud- Erdebau OÜ ning Osteoporoos projekti kulud- IT Grupp AS) ,
arved on esitatud järgmisel aruandlusperioodil, kuid kuuluvad käesolevasse aruandlusperioodi.
Arvete tasumistähtajad jäävad samuti järgmisse aruandlusperioodi.
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Lisa 5. Võlad töövõtjatele
Bilansikirjel „Võlad töövõtjatele“ summas 25 254 krooni on järgmisel aruandlusperioodile
väljamaksmisele kuuluvad käesoleva aruandlusperioodi töötasud, põhiliselt Osteoporoos projekti
töötasud.
Lisa 6. Maksuvõlad
Bilansikirjel „Maksuvõlad“ summas 35 530 krooni on põhiliselt kajastatud detsembris 2009
arvestatud ja jaanuaris 2010 maksmisele kuuluvate ning novembris 2009 arvestatud ja detsembris
2009 välja makstud, jaanuaris 2010 deklareeritud loengutasude ja muude töötasude sotsiaal-,
kinnipeetud tulumaksu – ja töötuskindlustusmaksude kohustus Maksuameti ees.
Lisa 7. Tulu sihtfinantseeringute lõikes
Tulu sihtfinantseerijate kaupa jaguneb järgmiselt:
Eesti Puuetega Inimeste Fond
Eesti Haigekassa
HMN
Eular
Toetajaliikmete aastamaks
Muud tulud (sponsorlus, liikmete omaosalus jms.)
*Arvestatud muude tulude hulka

2009.a.
288 553
244 834
200 000
225 797
110 000
344 634

2008.a.
315 660
260 000
454 943
*
90 000
116 397

Lisa 8. Ruumide rendi- ja majutuskulud
Tulemiaruande kirjel „Ruumide rendi- ja majutuskulud“ summas 206 627 krooni on põhiliselt
kajastatud projektide Eular Sügiskonverents ja Reumafoorum loengusaalide ja muude ruumide
rendikulud.
Lisa 9. Transpordikulud
Tulemiaruande kirjel „Transpordikulud“ summas 113 106 krooni on kajastatud projektide Eular
Sügiskonverents, Reumafoorum, 10. Käimispäev Reumaliiduga ja Suveseminar jm. makstud
transpordi hüvitised.
Lisa 10. Toitlustuskulud
Tulemiaruande kirjel „Toitlustuskulud“ summas 138 596 krooni on kajastatud projektide Eular,
Reumafoorum ja Suveseminar toitlustamisega seotud kulud.
Lisa 11. Tööjõukulud
Tulemiaruande kirjel „Tööjõukulud“ summas 296 955 krooni (sisaldab kõiki riiklikke makse) on
kajastatud põhiliselt Osteoporoosi juhtimise projekti juhtimise ja loengupidajate töötasud summas
160 581 krooni, ning ülejäänud tööjõukulud summas 136 374 krooni jagunevad projektide
Haiguskoolitus, Suveseminar, Taastusravi konverents, Luupuse konverents ja Reumafoorum
loengupidajate töötasudeks.
Lisa 12. Finantsjuhtimise teenuse kulud
Tulemiaruande kirjel „Finantsjuhtimise teenuse kulud“ summas 53 500 krooni (sisaldab kõiki riiklikke
makse) on kajastatud aruandlusperioodil sisse ostetud finantsjuhtimise teenuse tasu. Vastavalt
„Finantsjuhtimise teenuse osutamise lepingule“ ostetakse RaiMar Finance OÜ-lt järgmist teenust:
ühingu halduse ja projektide eelarvete koostamine ning kulutuste jälgimine, projektidele rahastuse
leidmine, juhatuse ja vajadusel liikmete finantsalane nõustamine ning juhatuse assisteerimine.
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Lisa 13. Arendusjuhtimise teenuse kulud
Tulemiaruande kirjel „Arendusjuhtimise teenuse kulud“ summas 94 000 krooni (sisaldab kõiki
riiklikke makse) on kajastatud aruandlusperioodil sisse ostetud arendusjuhtimise teenuse tasu.
Vastavalt „Arendusjuhi teenuse osutamise lepingule“ ostetakse Health Project OÜ-lt järgmist
teenust: ühingu arengutegevuse korraldamine kooskõlas ühingu arengukava ja juhatuse
tegevuskavaga. Meediaplaani koostamine ja tegevuste elluviimine, koostööpartnerite ja
toetajaliikmete leidmine, projektidele rahastuse leidmine ning juhatuse nõustamine.
Lisa 14. Projektijuhtimise teenuse- ja töötasu kulud
Tulemiaruande kirjel „Projektijuhtimise teenuse- ja töötasu kulud“ ja „Projektide assisteerimise
kulud“ kogusummas 163 652 krooni (sisaldab kõiki riiklikke makse) on kajastatud projektide
Koostööpartnerite infopäev, Luupuse konverents, Taastusravi konverents, Suveseminar,
Reumafoorum ja Eular Sügiskonverents läbiviimise assisteerimise ja juhtimise tasusi. Projekti 10.
Käimispäev Reumaliiduga töötasusid ei makstud, sest projekt ei leidnud rahastust ja viidi läbi
vabatahtlikkuse alusel.
Lisa 15. Raamatupidamise teenuse kulu
Tulemiaruande kirjel „Raamatupidamise teenuse kulu“ summas 70 560 krooni (sisaldab kõiki riiklikke
makse) millest 41 400 krooni on kajastatud Eesti Reumaliidu üldise tegevuse raamatupidamise
teostamise kulud , projekti Osteoporoos raamatupidamise teostamise kulud summas 14 160 ning
ülejäänud kulu summas 15 000 krooni jaguneb projektide raamatupidamise teostamise vahel.
Lisa 16. Liikmete toetusfond
Tulemiaruande kirjel „Liikmete toetusfond“ summas 6 300 krooni on kajastatud liikmesühingutele
projektipõhiselt eraldatud toetused. Toetuse saajad olid Tartu Reumaühing ja Kohila Reumaühing.
Lisa 17. Mitmesugused muud kulud
Tulemiaruande kirjel „Mitmesugused muud kulud“ summas 35 153 krooni on kajastatud tööruumide
hoolduse ja remondikulud ja muud materjalikulud.
Lisa 18. Lähetuskulud
Tulemiaruande kirjel „Lähetuskulud“ summas 42 172 krooni on osalemine Brüsselis ja Kopenhaagenis
Eular patsiendiorganisatsiooni kongressidel.

Ingrid Põldemaa
Juhatuse esinaine
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Juhatuse allkirjad 2009.a. majandusaasta aruandele

MTÜ Eesti Reumaliit 2009.a. majandusaasta aruanne on juhatuse poolt 11.06.2010.a. otsusega
allkirjastatud:

Ingrid Põldemaa, isikukood 47409250012
Juhatuse esinaine
Anu Teske, isikukood 44503080217
Juhatuse liige
Hele Lemetti, isikukood 44108202714
Juhatuse liige
Valli Kadakas, isikukood 45111010284
Juhatuse liige
Eevi Pärsik, isikukood 46401050231
Juhatuse liige
Agnes Vaik, isikukood 47010180312
Juhatuse liige
Ülle Kullamaa, isikukood 46603066541
Juhatuse liige
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Revisjonikomisjoni järelotsus
Revisjonikomisjon kontrollis MTÜ Eesti Reumaliit 2009.a. majandusaasta kohta koostatud
raamatupidamise aastaaruannet.
Revisjoni käigus kontrolliti valikuliselt tõendusmaterjale, millel põhinevad raamatupidamise
aastaaruandes esitatud näitajad. Revisjon hõlmas samuti majandusaasta aruande koostamisel
kasutatud arvestuspõhimõtete vastavust Eesti heale raamatupidamistavale. Majandusaasta aruande
kontrollimist hõlbustas põhjalik tegevusaruanne.
Mittetulundusühingu finants- majandustegevuse revisjon näitas järgmist:
1. Kõik hankijate poolt esitatud arved olid nõuetekohaselt viseeritud nii vastava projektijuhi kui ka
juhatuse esimehe poolt, samuti olid arved nõuetekohaselt konteeritud.
2. Enamus arveldused toimusid õigeaegselt vastavalt aktsepteeritud arvetele.
3. Samuti oli kõigil ostuarvetel juures tasumist tõendav maksekorraldus koos ülekande teostanud
isiku allkirjaga ja konteeringuga.
4. Projektide lõikes oli välja toodud sihtfinantseeringu leping koos esitatud eelarve, kuludokumentide
ja lõpparuandega.
5. Majanduskulude aruanded olid nõuetekohaselt viseeritud ja raamatupidamises kajastatud.
Soovitus:
Revisjonikomisjon soovitab täiustada asjaajamiskorda
Revisjonikomisjon on seisukohal, et koostatud ja kontrollitud 2009.a. raamatupidamise aastaaruanne
on kooskõlas Eesti Vabariigi Raamatupidamise Seaduses sätestatud nõuetega, ning
majandustehinguid on kajastatud õigesti ja õiglaselt. Samuti on 2009.a. majandusaasta aruanne
koostatud kooskõlas mittetulundusühingu põhikirjaga ja raamatupidamise sisekorra eeskirajaga.
Revisjon teeb üldkoosolekule ettepaneku kinnitada raamatupidamise aastaaruanne seisuga
31.12.2009.a. bilansimahuga 116 005 krooni ja tulemiga -20 822 krooni.

Revisjoni viisid läbi:

Ene Mäetalu
Terje Karp
Milvi Jenson
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