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Eesti Laste ja Noorte Diabeedi Ühing 2010. a. majandusaasta aruanne

Tegevusaruanne

MTÜ Eesti Laste ja Noorte Diabeedi Ühing (ELDÜ) alustas tegevust 2009.a. kevadel, ühing on registreeritud 09.09.2009.a.

2010.a. oli ühingu peamiseks tegevuseks Vabaühenduste Fondi kaudu Norra ja Euroopa Majanduspiirkonna Finantsmehhanismide rahastuse

saanud projekti „Parem elukvaliteet ja võrdsemad võimalused diabeedihaigetele lastele ning noortele“ läbiviimine kogu aasta vältel.

Projekti tulemusel saavutasime püstitatud eesmärgi: suutsime avalikkusele  teadvustada diabeedihaigete laste ja noorte ning nende pereliikmete

olemasolu, nende eluolu ja elukvaliteedi, mida on vaja olulisel määral parandada nii ravitulemuste kui suhtumise osas, mis mõjutavad sihtrühma

elukvaliteeti.

Projekti käigus viisime koostöös Tallinna Lastehaigla ja Tartu Ülikooli Lastekliinikuga läbi diabeedihaigete laste ja nende perede tervise ja

elukvaliteedi uuringu, mille põhjal valmis nii koolitusprogramm õpetajatele kui pöördumine Sotsiaalministeeriumile ja Haigekassale diabeeti

põdevate laste ja noorte elukvaliteedi ja ravitulemuse parandamiseks.

Augustis toimus kogemuste vahetamiseks ja igapäevase eluga paremaks hakkamasaamiseks perelaager, kus osales 61 last ja 62 täiskasvanut.

Laagri korraldamisel tegime koostööd erinevate organisatsioonidega, õppides parimatest praktikatest. 

Septembrist-detsembrini viisime üle Eesti läbi 18 koolitust „Diabeedihaige lapse toimetulek Sinu lasteaias ja koolis“, millest võttis osa 300

pedagoogi ja 46 õpilast. Koolituse tarbeks valmis koolitusmaterjal „Lapse diabeet“, mida on jagatud nii lasteaedadesse, koolidesse, haiglatesse

kui perearstikeskustesse.

Novembris toimus rahvusvaheline konverents „Diabeediga on vaja tegeleda. Täna!“, kus osalesid nii Sotsiaalministeeriumi, Eesti Haigekassa,

Haridus-ja teadusministeeriumi esindajad kui ka külalised Soome Diabeediliidust. Meie konverentsi kajastasid kõik suuremad Eesti

meediaväljaanded. Konverentsi tulemuste põhjal valmis ettepanek sotsiaalministrile, millega juhime tähelepanu tänase Eesti diabeediravi

kitsaskohtadele, sh ravitarvikute vähesusele, mis pärsib diabeedihaigete laste tervise hoidmise võimekust pikas perspektiivis.

Oleme käivitanud diabeediperede vestlusringid, tugiisikute võrgustiku, loonud uue kodulehe www.lastediabeet.ee ja foorumi

www.lastediabeet.ee/foorum/.

ELDÜ liikmete ja toetajate arv kasvas aastaga kahekordseks. Eraisikust liikmeid on ühingul 133. Oleme suutnud oma olemasolu teadvustada ja

kasvatada usaldust nii organisatsiooni kui meie tegevuste suhtes. Eelneva kinnituseks toimus rahvusvahelise meediaagentuuri Initiative läbi

viidud  rahvusvaheline jõulukampaania „Mis Sind naeratama paneb“ (26.12.2010-02.01.2011), millega koguti diabeedilaste ravitarvikute

toetuseks kokku ligi 125 000 krooni.

Loodud sai üks projektijuhi töökoht. Töövõtulepinguga töötas ELDÜ-s aasta jooksul lisaks veel 7 inimest.

ELDÜ edasine tegevus baseerub 2010.a. alguses läbi viidud uuringu tulemustele, milles välja toodud kitsaskohad on eesmärgiks lahendada

järgmise paari aastaga. Ühingu pöördumist sotsiaalministrile ja Eesti Haigekassale, muutmaks senist Eesti diabeediravi süsteemi, on asunud

toetama nii Eesti Endokrinoloogide Selts, Eesti Lastearstide Selts, Eesti Puuetega Inimeste Koda kui Eesti Diabeediliit.

Oleme alustanud koostööläbirääkimisi nii Sotsiaalministeeriumi kui Eesti Haigekassaga laste ja noorte diabeedi alase teavitustööga

edasiminekuks.

Täiesti kindlasti ei oleks ilma ELDÜ tegevusteta laste ja noorte diabeedi temaatika tasemel, kus see 2010.a. lõpuks on. Tänu aasta jooksul läbi

viidud tegevustele/nende olulisusele oleme leidnud alati vajalikud projekti tegevuste kaasfinantseerijad kui ka aasta lõpuks heategevusprojekti

toetajad, läbiviijad ja annetajad. 

Aitäh kõigile!

Kristi Peegel

MTÜ Eesti Laste ja Noorte Diabeedi Ühing juhataja
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Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatus kinnitab Eesti Laste ja Noorte Diabeedi Ühing MTÜ 2010. 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 ühingu finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;

3. Eesti Laste ja Noorte Diabeedi Ühing MTÜ on jätkuvalt tegutsev mittetulundusühing.
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Bilanss
(kroonides)

 31.12.2010 09.09.2009 Lisa nr

Varad    

Käibevara    

Raha 38 823  2

Nõuded ja ettemaksed 100 169  3,4

Kokku käibevara 138 992   

Põhivara    

Materiaalne põhivara 33 612  5

Kokku põhivara 33 612   

Kokku varad 172 604   

    

Kohustused ja netovara    

Kohustused    

Lühiajalised kohustused    

Võlad ja ettemaksed 20 309  4,6

Eraldised 20 000  7

Kokku lühiajalised kohustused 40 309   

Kokku kohustused 40 309   

Netovara    

Aruandeaasta tulem 132 295   

Kokku netovara 132 295   

Kokku kohustused ja netovara 172 604   
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Tulemiaruanne
(kroonides)

 09.09.2009 -

31.12.2010

Lisa nr

Tulud   

Liikmetelt saadud tasud 21 540 8

Annetused ja toetused 592 269 9

Tulu ettevõtlusest 124 210  

Kokku tulud 738 019  

   

Kulud   

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -415 059 10

Jagatud annetused ja toetused -67 465 11

Mitmesugused tegevuskulud -118 245 12,13,14

Põhivara kulum ja väärtuse langus -5 093 5

Muud kulud -10  

Kokku kulud -605 872  

   

Kokku põhitegevuse tulem 132 147  

Finantstulud ja -kulud 148  

Aruandeaasta tulem 132 295  
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Rahavoogude aruanne
(kroonides)

 09.09.2009 -

31.12.2010

Lisa nr

Rahavood põhitegevusest   

Põhitegevuse tulem 132 147  

Korrigeerimised   

Põhivara kulum ja väärtuse langus 5 093 5

Kokku korrigeerimised 5 093  

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus -100 169  

Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus 40 309  

Kokku rahavood põhitegevusest 77 380  

Rahavood investeerimistegevusest   

Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel -38 705 5

Laekunud intressid 148  

Kokku rahavood investeerimistegevusest -38 557  

Kokku rahavood 38 823  

   

Raha ja raha ekvivalentide muutus 38 823  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 38 823 2
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Netovara muutuste aruanne
(kroonides)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

Aruandeaasta tulem 132 295 132 295

31.12.2010 132 295 132 295
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Eesti Laste ja Noorte Diabeedi Ühing MTÜ 2010. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi

hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida

täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud

soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates arvestuspõhimõtetes.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutadeks on loetud kõik teised valuutad peale Eesti krooni (s.o ettevõtte arvestusvaluuta). Välisvaluutas toimunud tehingute kajastamisel

on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud monetaarsed varad ja

–kohustused (rahas tasutavad nõuded ja laenud), hinnatakse bilansipäeval ümber Eesti kroonidesse bilansipäeval kehtivate Eesti

Panga valuutakursside alusel. Ümberhindamise tulemusena tekkinud kursikasumid ja -kahjumid esitatakse aruandeperioodi tulemiaruandes.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena on kajastatud tekkispõhise arvestuse alusel tekkinud sihtfinantseerimise nõue ning maksude ettemaksukonto jääk.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse mittetulundusühingu enda tegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta. 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. 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 materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest komponentidest, millel on

erinevad kasulikud eluead, võetakse need komponendid raamatupidamises arvele eraldi varaobjektidena ning määratakse vastavalt nende

kasulikule elueale eraldi amortisatsiooninormid. Amortisatsiooni arvestamist alustatakse hetkest, mil vara on kasutatav vastavalt juhtkonna

poolt plaanitud eesmärgil ning lõpetatakse kui lõppväärtus ületab bilansilist jääkmaksumust, vara lõpliku eemaldamiseni kasutusest

või ümberklassifitseerimisel “müügiootel põhivaraks”.

Igal bilansipäeval hinnatakse kasutatavate amortisatsioonimäärade, amortisatsioonimeetodi ning lõppväärtuse põhjendatust. Juhul kui

põhivara kaetav väärtus (s.o kõrgem kahest järgnevast näitajast: vara õiglane väärtus (miinus müügikulutused) või vara kasutusväärtus)

on väiksem tema bilansilisest jääkmaksumusest, on materiaalse põhivara objektid alla hinnatud nende kaetavale väärtusele.

Materiaalse põhivara kajastamine lõpetatakse vara võõrandamise korral või olukorras, kus vara kasutamisest või müügist ei eeldata enam tulu.

Tulu või kulu, mis on tekkinud materiaalse põhivara kajastamise lõpetamisest, kajastatakse tulemiaruandes muude tulude või muude

kulude real.

Põhivara arvelevõtmise alampiir    3000

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)
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Põhivara grupi nimi Kasulik eluiga

Arvutid ja arvutisüsteemid 3

Muu materiaalne põhivara 5

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad 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. Finantskohustus liigitatakse

lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast.

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 juhtkonna 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.

Annetused ja toetused

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.

Tulud

Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis

lähtudes valmidusastme meetodist.

Lisa 2 Raha
(kroonides)

 31.12.2010

Arvelduskontod 38 823

Kokku raha 38 823

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(kroonides)

 31.12.2010 Lisa nr

Maksude ettemaksed ja tagasinõuded 20 169 4

Laekumata sihtfinantseerimise toetus 80 000  
Kokku Nõuded ja ettemaksed 100 169  
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Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(kroonides)

 31.12.2010

Ettemaks Maksuvõlg

Ettevõtte tulumaks  1

Üksikisiku tulumaks  6 742

Sotsiaalmaks  11 616

Kohustuslik kogumispension  458

Töötuskindlustusmaksed  1 479

Ettemaksukonto jääk 20 169  

Kokku Maksude ettemaksed ja maksuvõlad 20 169 20 296

Lisa 5 Materiaalne põhivara
(kroonides)

  Kokku

 Masinad ja

seadmed

Muu

materiaalne

põhivara
Arvutid ja

arvuti-

süsteemid

Ostud ja parendused 29 505 29 505 9 200 38 705

Amortisatsioonikulu -3 788 -3 788 -1 305 -5 093

  

31.12.2010  

Soetusmaksumus 29 505 29 505 9 200 38 705

Akumuleeritud kulum -3 788 -3 788 -1 305 -5 093

Jääkmaksumus 25 717 25 717 7 895 33 612

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed
(kroonides)

 31.12.2010 Lisa nr

Võlad tarnijatele 8  

Võlad töövõtjatele 5  

Maksuvõlad 20 296 4

Kokku võlad ja ettemaksed 20 309  
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Lisa 7 Eraldised
(kroonides)

 Moodustamine/

korrigeerimine

31.12.2010

Eraldis raamatupidamisteenuse

ostuks
20 000 20 000

Kokku eraldised 20 000 20 000

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud
(kroonides)

 09.09.2009 -

31.12.2010

Mittesihtotstarbelised tasud  

Liikmemaksud 12 900

Sihtotstarbelised tasud  

Osalustasud 8 640

Kokku liikmetelt saadud tasud 21 540

Lisa 9 Annetused ja toetused
(kroonides)

 09.09.2009 -

31.12.2010

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 526 182

Sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks 38 705

Mittesihtotstarbelised annetused ja toetused 27 382

Kokku annetused ja toetused 592 269

Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(kroonides)

 09.09.2009 -

31.12.2010

Müügi eesmärgil ostetud teenused 206 928

Energia 11 880

Kütus 11 880

Transpordikulud 11 554

Üür ja rent 9 000

Tööjõukulud 175 697

Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsesed kulud
415 059
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Lisa 11 Jagatud annetused ja toetused
(kroonides)

 09.09.2009 -

31.12.2010

Sihtotstarbelise annetusena saadu annetamine 10 000

Meditsiinivahendite annetused 57 465

Kokku jagatud annetused ja toetused 67 465

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud
(kroonides)

 09.09.2009 -

31.12.2010

Üür ja rent 30 000

Mitmesugused bürookulud 11 211

Uurimis- ja arengukulud 1 980

Lähetuskulud 14 232

Koolituskulud 695

Kulud eraldiste moodustamiseks 20 000

Transpordikulud 17 496

Muud 22 631

Kokku mitmesugused tegevuskulud 118 245

Lisa 13 Tööjõukulud
(kroonides)

 09.09.2009 -

31.12.2010

Palgakulu 130 722

Sotsiaalmaksud 44 975

Kokku tööjõukulud 175 697

Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud

projektide otsese kuluna
175 697

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 1

Lisa 14 Seotud osapooled
(kroonides)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga  

 31.12.2010

Füüsilisest isikust liikmete arv 133
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Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised

soodustused

 09.09.2009 -

31.12.2010

Arvestatud tasu 120 236

Vabaühenduse fondi toetuse abil ellu viidud projekti raames maksti juhatuse liikmetele töötasudena 83451 krooni ja töövõtulepingute

alusel 36785 krooni. Tasudele lisandus sotsiaalmaks. Juhatuse liikme tasusid ei makstud.

Lisa 15 Sündmused pärast bilansipäeva

1. jaanuaril 2011 ühines Eesti eurotsooniga ja Eesti kroon (EEK) asendus euroga (EUR). Sellest tulenevalt konverteeris

mittetulundusühing sellest kuupäevast alates oma raamatupidamiskontode saldode ümberarvestuse Eesti kroonidest

eurodesse. Võrdlusandmed konverteeriti ametliku valuutakursiga 15,6466 EEK/EUR. 2011. aasta ja järgnevaid majandusaasta

aruandeid hakatakse koostama eurodes.



Aruande digitaalallkirjad
Eesti Laste ja Noorte Diabeedi Ühing (registrikood: 80295274) 09.09.2009 - 31.12.2010 majandusaasta aruande andmete õigsust on

elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi Allkirjastaja roll Allkirja andmise aeg

KRISTI PEEGEL Juhatuse liige 12.07.2011

KAIRIT VALLA Juhatuse liige 12.07.2011

ÜLLE EINBERG Juhatuse liige 12.07.2011

TIINA MÄGI Juhatuse liige 13.07.2011

REET LUHAÄÄR Juhatuse liige 14.07.2011

IRENE ZASLAVSKAJA Juhatuse liige 16.07.2011

HEIDI RAJAMÄE-VOLMER Juhatuse liige 26.07.2011



Tegevusalad
Tegevusala EMTAK kood Põhitegevusala

Tervisehäiretega isikute ühendused ja nende liidud;

puuetega inimeste ühendused ja nende liidud,

erigruppide kaitsega seotud ühendused

94997 Jah

Sidevahendid
Liik Sisu

Telefon +372 6606702

Mobiiltelefon +372 5116492

E-posti aadress lastediabeet@gmail.com

Veebilehe aadress www.lastediabeet.ee


