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Tegevusaruanne

MTÜ Eesti Laste ja Noorte Diabeedi Ühing (ELDÜ) on asutatud 09.09.2009 eesmärgiga esindada ja kaitsta diabeediga laste ja noorte õigusi ja

huve. ELDÜ järgib oma tegevuses vabaühenduste eetikakoodeksi põhimõtteid, mis sätestavad vabaühenduste väärika tegutsemise põhimõtted.

ELDÜl oli 2013.a. lõpu seisuga 206 liiget (2012: 175 liiget), mis moodustab  33% meie sihtgrupist.

ELDÜ eesmärgiks on diabeedialane teavitustöö ühiskonnas, perede tugivõrgustiku arendamine, ravitarvikute kättesaadavuse parandamine ja

diabeedi-alase kompetentsi tõstmine lapsi ümbritsevate täiskasvanute hulgas.

ELDÜ senine tegevus on suutnud oluliselt mõjutada Eesti sotsiaal- ja ravisüsteemi suhtumist diabeeti põdevate inimeste vajadustesse. 2010.a.

viisime läbi laste ja perede elukvaliteedi uuring koostöös Tartu Lastekliiniku ja Tallinna Lastehaiglaga, mille tulemuste põhjal töötati välja

probleemsetele valdkondadele suunatud tegevused kolmes valdkonnas: ravitarvikute kättesaadavus, sotsiaalsete teenuste pakkumine ja

tugivõrgustiku arendamine.

1.         Ravitarvikute kättesaadavus – 2010.a. alustati läbirääkimisi Sotsiaalministeeriumi ja Haigekassaga, kaasates erialaarstide liidud ja

täiskasvanud diabeetikute esindusorganisatsioon, eesmärgiga oluliselt parandada seni tugevalt alarahastatud diabeeditarvikute

kompenseerimist Haigekassa poolt.

Läbirääkimiste tulemusel lisandus 2012-2014.a. diabeeditarvikutele Haigekassa eelarves 4,9 MEUR, muutes patsientidele kättesaadavaks

kaasaegsed insuliinipumbad, glükoosisensorid, insuliini süstenõelad, lantsetid ning suurendades veresuhkru testribade hüvitamise mahtu.

2.         Sotsiaalsete teenuste pakkumine ja patsiendihariduse edendamine – 1.04.2012-30.04.2013 viis ELDÜ ellu Kodanikuühiskonna

Sihtkapitali ja regionaalministri valitsemisala poolt rahastatavat projekti „Parem elukvaliteet diabeetikutele“, mille raames korraldatati suvelaager

 diabeediga lastele, koolitusprogramme ja perenõustamist.

Suvelaagri traditsioon jätkub, 2013.a. laagris osales juba 75 last ja noort. Koostöös Soome Diabeediliiduga alustati 2014.a. rahvusvahelise

noortelaagri planeerimist. Planeerimisel on ka infovahetuse ja koostöö laiendamine Soome Diabeediliiduga noortetöö, teenuste arendamise ja

rehabilitatsiooni valdkonnas.

23.11.2013 toimus Tallinnas juba 5. ELDÜ aastakonverents 130 osalejaga üle Eesti.

2013.a. sõlmis ELDÜ Haigekassaga lepingu uue I tüüpi diabeeti käsitleva trükise väljaandmiseks. Aasta lõpus valmis eesti- ja venekeelne

raamat “Diabeet lastel ja noortel”.

Jätkati ka insuliinipumba- ja sensorikoolitusi, mis on suunatud lapsevanematele, kelle laps alustab pumba või glükoosisensori kasutamist.

3.         Tugivõrgustiku arendamine – diabeedi head kontrolli on lastel keeruline saavutada, kuna tihti puudub väljaspool kodu (koolis,

lasteaias, trennis) tugivõrgustik täiskasvanutest, kes aitaksid igapäevaste ravitoimingute tegemisel. ELDÜ on perioodil 2010-2011 pakkunud

diabeedi-alaseid koolitusi ligi 400-le haridustöötajale. 2012.a. alustasime koostöös Tervise Arengu Instituudiga pilootprojektiga, mille käigus

pakutakse lasteaedadele ja koolidele diabeediõe nõustamisteenust, et tagada diabeediga laste turvalisus ja  võrdne kohtlemine

haridusasutustes. ELDÜ viib ellu Eesti-Šveitsi koostööprogrammi Vabaühenduste Fondi ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital rahastatavat projekti

„Diabeediõdede tugiteenus“, mille käigus ajavahemikul 1.12.2013-28.02.2015 korraldatakse diabeediõdede tugiteenust pakkuvate

tervishoiutöötajate kompetentsi tõstvaid tegevusi ning koostatakse teenuse osutamisel kasutatavaid õppematerjale. Projekti käigus pakutakse

haridusasutustele diabeediõe koolitus- ja nõustamisteenust, mille eesmärk on tagada esimest tüüpi diabeeti põdevate laste toimetulek lasteaias

ja koolis. Diabeediõe poolse koolitamise, nõustamise ja juhendamisega tõstetakse haridusasutuste personali teadlikkust diabeedist, arendatakse

oskusi diabeediga lapse toimetuleku toetamiseks ning aidatakse luua toetavat keskkonda. Eesmärgiks on tagada diabeeti põdevate laste

turvalisus ja diabeedi hea kontroll haridusasutustes.

2013.a. jooksul laekus ELDÜle annetustena kokku 9395 eurot (2012: 9042 eurot), millest CWT Estonia ja Rödl & Partner kampaaniate tulemusel

koguti 6500 eurot ja kahe sünnipäevalapse „kingi asemel annetus“ initsiatiivi käigus üle 2200 euro. Kogutud raha abil on ELDÜ saanud toetada 6

insuliinipumba ostu, 8 saatjakomplekti ostu ning testribade, sensorite ja kanüülidega aidata Tartu ja Tallinna lastehaiglate patsiente.

2014.a. põhieesmärgiks on jätkata läbirääkimisi Haigekassa ja Sotsiaalminiseeriumiga ravitarvikute hüvitamise osas, kuna mitmed diabeetikute

vajadused on endiselt katmata. Lisaks sellele liigub ELDÜ rehabilitatsiooniteenuste arendamise suunas, et tulevikus pakkuda diabeeti

põdevatele lastele ja nende peredele igapäevaelu toetavaid teenuseid.
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2013 31.12.2012 Lisa nr

Varad    

Käibevara    

Raha 9 950 14 436 2

Nõuded ja ettemaksed 9 100 2  

Kokku käibevara 19 050 14 438  

Põhivara    

Materiaalne põhivara 152 656 4

Kokku põhivara 152 656  

Kokku varad 19 202 15 094  

Kohustused ja netovara    

Kohustused    

Lühiajalised kohustused    

Võlad ja ettemaksed 1 817 1 828 5

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused 9 656 2 569  

Kokku lühiajalised kohustused 11 473 4 397  

Kokku kohustused 11 473 4 397  

Netovara    

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 10 697 8 445  

Aruandeaasta tulem -2 968 2 252  

Kokku netovara 7 729 10 697  

Kokku kohustused ja netovara 19 202 15 094  
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2013 2012 Lisa nr

Tulud    

Liikmetelt saadud tasud 1 580 1 478 6

Annetused ja toetused 46 788 38 320 7

Tulu ettevõtlusest 4 765 6 005  

Kokku tulud 53 133 45 803  

Kulud    

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -9 795 -11 841 8

Jagatud annetused ja toetused -6 198 -4 807 9

Mitmesugused tegevuskulud -21 797 -8 593 10

Tööjõukulud -17 701 -17 352 11

Põhivara kulum ja väärtuse langus -504 -746  

Muud kulud -106 -219  

Kokku kulud -56 101 -43 558  

Põhitegevuse tulem -2 968 2 245  

Muud finantstulud ja -kulud 0 7  

Aruandeaasta tulem -2 968 2 252  
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2013 2012 Lisa nr

Rahavood põhitegevusest    

Põhitegevuse tulem -2 968 2 245  

Korrigeerimised    

Põhivara kulum ja väärtuse langus 504 746 3

Kokku korrigeerimised 504 746  

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus -9 098 2 904  

Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus -11 1 082  

Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,

toetustest
7 087 0  

Kokku rahavood põhitegevusest -4 486 6 977  

Rahavood investeerimistegevusest    

Laekunud intressid 0 7  

Kokku rahavood investeerimistegevusest 0 7  

Kokku rahavood -4 486 6 984  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 14 436 7 452 2

Raha ja raha ekvivalentide muutus -4 486 6 984  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 9 950 14 436 2
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2011 8 445 8 445

Aruandeaasta tulem 2 252 2 252

31.12.2012 10 697 10 697

Aruandeaasta tulem -2 968 -2 968

31.12.2013 7 729 7 729
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Eesti Laste ja Noorte Diabeedi Ühing MTÜ 2013. 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 eurodes.

Raha

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

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    200

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
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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.

1. jaanuaril 2011 ühines Eesti Vabariik euroalaga ja võttis rahvusvaluutana kasutusele euro, mis asendas Eesti krooni. Sellest tulenevalt

on raamatupidamiskohustuslane seisuga 1. jaanuar 2011 teostanud raamatupidamiskontode saldode ümberarvestuse, lähtudes valuutakursist

15,6466 krooni/euro. 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on esitatud eurodes. Aruandes esitatud võrdlusandmed on Eesti

kroonidest eurodesse ümber arvestatud üleminekukursiga 15,6466 krooni/euro. Kuna nimetatud kurss on ühtlasi ka varasematel

perioodidel kehtinud fikseeritud vahetuskurss, ei tekkinud ümberarvestusest kursierinevusi.

Lisa 2 Raha
(eurodes)

 31.12.2013 31.12.2012

Kassa 71 30

Pangaarved 9 879 14 406

Kokku raha 9 950 14 436

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

 31.12.2013 31.12.2012

Ettemaks Maksuvõlg Ettemaks Maksuvõlg

Üksikisiku tulumaks 0 474 0 508

Sotsiaalmaks 0 773 0 889

Kohustuslik kogumispension 0 37 0 51

Töötuskindlustusmaksed 0 70 0 107

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad 0 1 354 0 1 555
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Lisa 4 Materiaalne põhivara
(eurodes)

  Kokku

 Masinad ja

seadmed

Muu

materiaalne

põhivara
Arvutid ja

arvutisüsteemid

31.12.2011  

Soetusmaksumus 1 886 1 886 588 2 474

Akumuleeritud kulum -871 -871 -201 -1 072

Jääkmaksumus 1 015 1 015 387 1 402

  

Amortisatsioonikulu -628 -628 -118 -746

  

31.12.2012  

Soetusmaksumus 1 886 1 886 588 2 474

Akumuleeritud kulum -1 499 -1 499 -319 -1 818

Jääkmaksumus 387 387 269 656

  

Amortisatsioonikulu -387 -387 -117 -504

  

31.12.2013  

Soetusmaksumus 1 886 1 886 588 2 474

Akumuleeritud kulum -1 886 -1 886 -436 -2 322

Jääkmaksumus 0 0 152 152

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2013 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi Lisa nr

12 kuu jooksul 1 - 5 aasta jooksul üle 5 aasta

Võlad tarnijatele 84 84    

Võlad töövõtjatele 191 191    

Maksuvõlad 1 354 1 354   3

Muud võlad 188 188    

Muud viitvõlad 188 188    

Kokku võlad ja

ettemaksed
1 817 1 817    

 

 31.12.2012 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi Lisa nr

12 kuu jooksul 1 - 5 aasta jooksul üle 5 aasta

Võlad tarnijatele 273 273    

Maksuvõlad 1 555 1 555   3

Kokku võlad ja

ettemaksed
1 828 1 828    
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Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud
(eurodes)

 2013 2012

Mittesihtotstarbelised tasud   

Liikmemaksud 501 490

Sihtotstarbelised tasud   

Osalustasud 1 079 988

Kokku liikmetelt saadud tasud 1 580 1 478

Eesti Laste ja Noorte Diabediühingul on seisuga 31.12.2013 206 liiget.

Lisa 7 Annetused ja toetused
(eurodes)

 2013 2012

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 37 393 30 266

Mittesihtotsatarbelised annetused ja toetused 9 395 8 054

Kokku annetused ja toetused 46 788 38 320

Rahalised ja mitterahalised annetused   

 2013 2012

Rahaline annetus 46 788 38 320

Kokku annetused ja toetused 46 788 38 320

Sihtotstarbelised annetused on saadud konkreetsete projektide finantseerimisest 15 663 eurot. Ettevõtetelt saadud annetused ja

sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 21 730.-

Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

 2013 2012

VÜF-VP13-24 1 053 0

VÜF-SÜ13-33 64 0

SEäp12 2 445 11 841

Trükis:"Diabeet lastele ja noortele" 6 233 0

Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsesed kulud
9 795 11 841

MTÜ Eesti Laste ja Noorte Diabeedi Ühing osales 2013 aastal neljas projektis,millest 2013 aastal lõppesid kolm ja jätkus üks projekt.

Prjektide nimetused on alljärgnevad:

1.projekt "Diabeediõdede tugiteenus" (VÜF-VP13-24)

2.projekt "Diabeediõdede tugiteenus" (VÜF-SP13-33)  

3.projekt "Parem elukvaliteet diabeetikule" (SEäp12)

4.projekt "Trükis:Diabeet lastel ja noortel" 
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Lisa 9 Jagatud annetused ja toetused
(eurodes)

 2013 2012

Meditsiinivahendite annetused 6 198 4 807

Kokku jagatud annetused ja toetused 6 198 4 807

MTÜ Eesti Laste ja Noorte Diabeedi Ühing annetas 2013 aastal erinevaid meditsiinitarvikuid 1.tüüpi diabeeti põdevatele lastele ja noortele

läbi Tallinna Lastehaigla diabeedikabineti.

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

 2013 2012

Mitmesugused bürookulud 859 228

Koolituskulud 750 3 312

Transpordikulud 1 017 91

Põhitegevusega seotud üritused 19 171 4 124

Muud 0 838

Kokku mitmesugused tegevuskulud 21 797 8 593

Lisa 11 Tööjõukulud
(eurodes)

 2013 2012

Palgakulu 13 210 12 874

Sotsiaalmaksud 4 491 4 478

Kokku tööjõukulud 17 701 17 352

Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsese kuluna
8 285 14 994

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed palgakulud on järgmised:

1.projekt "Diabeediõdede tugiteenus" (VÜF-VP13-24) 1 608.-

2.projekt "Diabeediõdede tugiteenus" (VÜF-SP13-33)  335.-

3.projekt "Parem elukvaliteet diabeetikule" (SEäp12) 3 362.-

4.projekt "Trükis:Diabeet lastel ja noortel" 2 980.-

Lisa 12 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2013 31.12.2012

Füüsilisest isikust liikmete arv 206 175
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Eesti Laste ja Noorte Diabeedi Ühing 2013. a. majandusaasta aruanne

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja

muud olulised soodustused
  

 2013 2012

Arvestatud tasu 4 923 1 433

Juhtkonnale makstud tasud koosnevad laagri personali töötasust, raamatu koostamise autoritasust ja rahastatud projektide juhtimise tasust.



Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 26.06.2014

Eesti Laste ja Noorte Diabeedi Ühing (registrikood: 80295274) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on

elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi Allkirjastaja roll Allkirja andmise aeg

PIRET LOOMETS Juhatuse liige 26.06.2014

KRISTI PEEGEL Juhatuse liige 27.06.2014

HEIDI RAJAMÄE-VOLMER Juhatuse liige 30.06.2014

IRENE ZASLAVSKAJA Juhatuse liige 02.07.2014

KAIRIT VALLA Juhatuse liige 07.07.2014

Resolutsioon: Kinnitan

ÜLLE EINBERG Juhatuse liige 09.07.2014

Resolutsioon: Nõustun.

VIIVE NÄSLUND Juhatuse liige 03.09.2014



Tegevusalad
Tegevusala EMTAK kood Põhitegevusala

Tervisehäiretega isikute ühendused ja nende liidud;

puuetega inimeste ühendused ja nende liidud,

erivajadustega inimeste kaitseühendused

94997 Jah

Sidevahendid
Liik Sisu

Mobiiltelefon +372 53037571

E-posti aadress lastediabeet@gmail.com

Veebilehe aadress www.lastediabeet.ee


