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Järva Reumaselts 2014. a. majandusaasta aruanne

Tegevusaruanne

24.novembril 2001.aastal asutatud Järva Reumaselts ( edaspidi :  Selts ) on eraõiguslik juriidiline isik , mille liikmeteks on seltsi põhikirja

tunnistavad ja tegevust toetavad füüsilised isikud. Seisuga 31.12.2014.a. oli nimekirjas 80 liiget , kes elavad Järvamaa eri paigus, põhiliselt

Paide linnas. 

Selts lähtub oma tegevuses puuetega inimestele võrdsete võimaluste loomise standardreeglitest, mis puudutavad paljusid valdkondi, näiteks

ligpääsetavuse tagamine infole, tervisetadlikkuse tõstmine , abivahendite kättesaadavus, tervisesport, vaba aeg, sedusandluse jälgimine,

organisatsiooni arendus.

Seltsi eesmärk on ühistegevuse läbi ühingu iga üksikliikme huvide kaitsmine , liikmete euoluks teiste kodanikega võrdsete võimaluste tagamine

olles vahendajaks ühingu ja riigi ning omavalitsuste vahel, koostööpartneriks Seltsi tegevusest huvitatud firmadele ja teistele reumaalal või

puuetega inimestega tegelevatele ühingutele ja organisatsioonidele.

Prioriteetsed ülesanded on  reumaalane teavitustöö ja osalemine  Järvamaa  tervisedenduslikus töös. Eesti reumatoloogia edendamist riigi

tasandil toetab Selts partnerina kõiki reumaalal tegutsevaid asutusi, organisatsioone ja üksikisikuid , sealhulges reumatolooge ja reumaõdesid.

Seltsi poolt korraldatud tervisesündmused on suunatud, lisaks oma liikmetele,  kõigile reumahaigetele ja nende peredele , teistele

tervisehuvilistele, üldsusele.

Tegevust planeerides lähtub Selts   ühingu arengukavast ning Järvamaa ja Paide linna ( seltsi asukoht ) terviseprofiilidest ja tegevuskavadest,

samuti  Eesti Reumaliidu prioriteetidest ja soovitustest.

Seltsi tööd on kõrgelt hinnatud Järva Maavalitsuse  ja Paide  linna poolt. Samuti Eesti Reumatoloogia Seltsi juhataja  ja Järvamaa Haigla

peaarsti  poolt:

- Seltsi on vaja ja selts peab jätkama senist tervisealast tegevust edendades koostööd omavalitsuste ja erinevate firmadega ,sest kogukonna

huvides tegutseva patsiendiühingu tänuväärne töö vajab suuremat majanduslikku tuge, praktilist abi, hindamist ja kogemuste jagamist ja

kuulamist.

- Elujõuline ühing , hea kvaliteediga töö, palju tänu väärt.

- Selts on vajalik liikmetele endile , aga on ka arvestatav partner arstile ja õele.

Koostöös Järva Diabeetikute Seltsiga korraldati 2014.a. 23  erinevat tervisesündmust. Ellu viidi 2 projekti : Liikumisprojekt 250 € ja "

Reumaatilise haige iseseisev 822 € väärtuses. Koostööpartnerid olid: Paide Spordi- ja Tervisekeskus, osa omavalitsusi, Südameapteek,

Järvamaa Pensionäride Koondis.

Sõprussidemed loodi Rapla Reumaühendusega . Raha puudusel ei toimunud kohtumist  Soome Riihimäe Reumaühinguga. Suheldi kirjade

tasemel.

Enamus terviseüritusi leidis kajastuse , kas enne või pärast , meedias. näiteks Järvamaa Infoportaalis, Järva Teatajas.

Selts osales aktiivselt Järvamaa Arenduskeskuse koolitustel ja kodanikuühiskonna avalikel üritustel.

Seltsi tegevus on projektipõhine , mis ei taga tegevuste regulaarset rahastust, välja arvatud Eesti Puuetega Inimeste Fondi ja Järvamaa PIK

vahendusel saadav HMN toetus. Toetuse suurus aga  ei kata  vajalikke tegevuskulusid, mille  tõttu tuleb üritusi korraldada harvemini, kui oleks

vaja. 2014.a. toetas Seltsi tegevust Eesti Kultuurkapitali Järvamaa Ekspertgrupp 250  €. 

Laekunud liikmemaksud ei kata seltsi halduskulusidki. Maksu laekumine sõltub ennekõike kohusetundest , sest maksu tasumine on vabatahtlik. 

Kuigi Selts toetub sponsorfirmadele ja annetajatele , omavalitsustele  jäävad paljud head ideed realiseerimata raha puudusel. 

Seltsi juhib kolmeliikmeline juhatus pidades koosolekuid e-koosoleku vormis.Juhatuse liikmed tasu ei saa, palgalisi töötajaid Seltsil ei ole.

Toimus 4 juhatuse koosolekut ja 1 üldkoosolek.

Vaatamata ressursi vähesusele , kuid tänu annetajatele ja  heategevusele ning vabatahtlikele  loeb selts 2014.a. kordaläinuks.  Jätkus  haigete

toimetulekuõpetus ja haiguste preventatsioon .

2015.a keskendub selts  strateegiate koostamisele kaasates koostööpartnereid. Jätkub koostöö Järva Diabeetikute Seltsiga .

Märksõnad  : väärtused, oskused , võimalused, ressursid, liikmed. Jätkuvad teabe- ja koolituspäevad luu- ja liigesehaigetele, tervislikku eluviisi

tutvustavad üritused.

Selts ettepanek   EV Sotsiaalministeeriumile ja Eesti Puuetega Inimeste Kojale : koostöös patsientide eestkosteorganisatsioonide ja

Haigekassaga töötada välja patsiendihariduse  regulaarse ja sihtotstarbelise rahastamise mehhanism, et toetada nii uute patsiendide

süsteemset harimist kui ka pikaajaliste patsientide toimetulekut ja iseseisvust tõstvaid programme.
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2014 31.12.2013

Varad   

Käibevara   

Raha 231 596

Kokku käibevara 231 596

Kokku varad 231 596

Kohustused ja netovara   

Netovara   

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 596 320

Aruandeaasta tulem -365 276

Kokku netovara 231 596

Kokku kohustused ja netovara 231 596
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2014 2013

Tulud   

Liikmetelt saadud tasud 792 594

Annetused ja toetused 1 429 2 397

Muud tulud 11 0

Kokku tulud 2 232 2 991

Kulud   

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -1 072 -387

Mitmesugused tegevuskulud -1 445 -2 328

Muud kulud -80 0

Kokku kulud -2 597 -2 715

Põhitegevuse tulem -365 276

Aruandeaasta tulem -365 276
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2014 2013

Rahavood põhitegevusest   

Liikmetelt laekunud tasud 792 594

Laekunud annetused ja toetused 1 440 2 397

Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest -2 597 -2 839

Kokku rahavood põhitegevusest -365 152

Kokku rahavood -365 152

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 596 444

Raha ja raha ekvivalentide muutus -365 152

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 231 596
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2012 320 320

Aruandeaasta tulem 276 276

31.12.2013 596 596

Korrigeeritud saldo

31.12.2013
596 596

Aruandeaasta tulem -365 -365

31.12.2014 231 231



8

Järva Reumaselts 2014. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

MTÜ Järva Reumaselts 2014.a. majandusaasta aruanne hõlmab ajavahemikku 01.01.2014.a. kuni 31.12.2014.a. 

 

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtuvalt Eesti heast raamatupidamistavast 

( RTJ 14 ). Aluseks on 2003.aasta 1. jaanuaril jõustunud Eesti Raamatupidamise sea-dus koos hilisemate muudatustega , 

mittetulundusühingute seadus ja EV  Raamatupida- 

mise Toimkonna juhendid ja soovitused. 

Raamatupidamises ja aruannetes kasutatakse jätkuvalt samu arvestuspõhimõtteid, esi- 

tusviise ja aruandeskeeme, mis eelmistel aastatel. Esitlusvaluutaks on euro ( € ) Finantsandmed on täiseurodes. 

Eelmiste perioodide suhtes vigu ei avastatud. 

Raha 

Sellel kirjel kajastatakse raha pangas ja kassas. 

Nõuded ja ettemaksed 

Sellel kirjel kajastatakse jooksvaid nõudeid liikmete ja  ostjate vastu, maksude ettemakseid ja tagasinõudeid, viivisenõudeid,ettemakse teenuste 

eest ja muid lühiajalisi nõudeid. 

Nõudeid liikmetelt kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuvates summades, kui nende laekumine on praktiliselt kindel. Riigimaksude 

ettemakseid ja maksuvõlgasid ei saldeerita. Võlad näidatakse kohustusena. 

Annetused ja toetused 

Annetuste ja toetuste all mõeldakse kas ühekordseid annetusi ja toetusi või mingi projekti tegemiseks või ürituse korraldamiseks 

saadud vaheneid. 

RTJ 14 järgi jagunevad toetused ja annetused kahte gruppi: sihtotstarbelised ja mittesohtotstarbelised tasud. 

Mittesihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused on need, mille kasutamine ei ole piiratud ühegi kindla vara soetamiseks või 

konkreetse projekti finantseerimiseks, s.h. valitsuspoolne abi. 

Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused on need, mida kasutatakse teatud kindla vara soetamiseks või konkreetse 

projekti finantseerimiseks, s.h. valitsus- 

poolne abi. 

Valitsuseks loetakse nii Eesti Vabariigi kui ka välisriikide valitsusi, kohalikke omavalitsusi, valitsusasutusi ja kohalikke toetusi jagavaid 

organisatsioone. 

Seotud osapooled 

Seotud osapoolteks loetakse füüsilisest isikust liikmeid. 

Tulud 

1. Ühingu liikmetelt saadud liikme- ja sisseastumismakse ning muid mittesihtotstarbelisi tasusid kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need 

on tasutud. 

2. Sihtotstarbelised tasud ühingu liikmetelt kajastatakse tuluna nendes perioodides , mil leiavad aset kulutused , mille kompenseerimiseks 

liikmetasud on mõeldud ( RTJ 14 § 12- b ). 

Liikmetelt kogutud ühisürituste tasud kajastatakse tuluna ürituse läbiviimise perioodil. 

Ühingu liikmetelt saadavaid tasusid ei kajastata tuluna enne, kui nende laekumine on praktiliselt kindel ( RTJ 14 § 13 ) . Juhul kui tasu 

laekumine on ebakindel kuni laekumise hetkeni, kajastatakse tasu tuluna kas laekumise hetkel või hiljem, kui tegemist on ettemaksega 

järgmiste perioodide eest. 

3. Saadud annetuste ja toetuste puhul lähtutakse järgmistest põhimõtetest ( RTJ 14 § 15 ) : 

- mittesihtotstarbelisi kajastatakse tuluna hetkel , mil nende laekumine on praktiliselt kindel, 

- sihtotstarbelisi kajastatakse tuluna nendel perioodidel, mil leiavad aset kulutused , mille kompenseerimiseks annetused ja toetused 

on mõeldud. 

Juhul, kui organiseeritakse sihtotstarbeline korjandus ( sihtotstarbelise annetuse ja toetusena ) mingi kindla vara või projekti toetuseks 

, kajastatakse saadud raha tuluna kulutuste tegemise hetkel . Kuni selle hetkeni kajastatakse korjandusest saadud raha bilansis tulevaste 

perioodide tuluna. 

Kulud 

Kulud kajastatakse : 

1. Ühingu sihtotstarbelised otsekulud: projektide kulud ja muud sihtotstarbeliste vahendite arvelt tehtud otsekulud ( ilma tööjõukuluta ). 

2. Mitmesugused tegevuskulud: administratiivsetel ja muudel majanduslikel eesmärkidel ostetud teenuste ja abimaterjalide kulu . 

3. Tööjõukulud : arvestatud palgad koos sotsiaal - ja tööandja tööötuskindlustusmak- 

suga. 

4. Muud kulud., mis tekkivad ebaregulaarselt. 

Rahavoogude aruanne koostatakse otsesel meetodil raha liikumise järgi pangakontol ja kassas.
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Mõiste " omakapital " asemel kasutatakse mõistet " netovara " , mis koosneb eelmiste perioodide akumuleeritud tulemist ja aruandeperioodi

tulemist. 

Lisades avaldatakse liikmetelt saadud ja aruandeperioodi tuluna kajastatud tasud liikide kaupa, tulu saadud annetustest ja toetustest

,sihtotstarbelised ja mitte- 

sihtotstarbelised eraldi. 

Tulu saadud annetustest ja toetustest põhiliste annetajate rühmade ja annetajate liikide kaupa , tuues eraldi välja sihtotstarbelised annetused ja

toetused. 

Samuti nende tuludega seotud kulud projektide kaupa.

Lisa 2 Raha
(eurodes)

 31.12.2014 31.12.2013

Kokku raha 231 596

Lisa 3 Liikmetelt saadud tasud
(eurodes)

 2014 2013

Mittesihtotstarbelised tasud   

Liikmemaksud 72 105

Toetused 720 489

Kokku liikmetelt saadud tasud 792 594

Lisa 4 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2014 31.12.2013

Füüsilisest isikust liikmete arv 80 75


