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2010. a. majandusaasta aruanne

Tegevusaruanne
Mittetulundusühingu „Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts“ (edaspidi EAÜS) eesmärgiks on:
•

avalikkuse huvides sotsiaalsete, tervishoiu ja inimõigustega seonduvate probleemide teadvustamine ja nende lahendamisele kaasaaitamine
ühiskonnas läbi tervist edendavate, haigusi ja sõltuvusi ennetavate ning õppe- ja teadustööd arendavate projektide;

•

koostöös Eesti Nooremarstide Ühenduse, Eesti Arstide Liidu, Eesti Arstiteaduse Nõukogu, Akadeemilise Arstiteaduse Seltsi jt.
erialaseltsidega esindada ja kaitsta kõigi Eesti arstiüliõpilaste huve Tartu Ülikoolis, tervishoiu-, riigi- ning teistes ühiskondlikes ja
üliõpilasorganisatsioonides nii kodu- kui ka välismaal;

•

arstiüliõpilaste erialaste oskuste arendamine, silmaringi avardamine, õppe- ja teadustöö arendamine;

•

sidemete loomine ja koostöö arendamine teiste organisatsioonidega Eestis ja välismaal;

•

kliinilise ja teadusliku rahvusvahelise üliõpilasvahetuse organiseerimine.

2010. aastal toimusid seltsi poolt korraldatud neuroloogia alane teaduskonverents, rahu ja inimõiguste alased seminarid, väga populaarsed
eetikaõhtud, „Südametelk“ ning seksuaalhariduslik kolmiküritus „Teeme asjad selgeks“. Liikmed võtsid osa ka heategevuspäevast „Noored
teevad head“, mille raames koguti toetusi Tartu Pereliidule ja suurperedele. Korraldasime ka peamiselt liikmetele suunatud talveseminari, kus
teemaks oli katastroofimeditsiin, ja sügispikniku. Toimusid „Kaisukaru haiglad“ erinevates lasteaedades ning eakate päevad. Tartu
Tudengipäevade raames korraldasime „Meditsiinilise viievõistluse“ ja „Arstiteaduskonna jalgpalliturniiri“. Lisaks toimus „Korvpalliturniir“,
„Kabeturniir“ ja“Hokiturniir“. Seltsi liikmed võtsid osa IFMSA üldkoosolekutest Montrealis ja Jakartas ning NECSE konverentsist Hollandis. EAÜS
on välja andnud järjepidevalt infolehte „Curare“. Kuna seltsil täitus 2011. a algul 20. tegevusaasta, alustati ka juubeli tähistamise korraldamisega.
2010. aastal jätkati arstiüliõpilastele kitlite tellimist ning võeti vastu uus põhikiri.
2010. a tähtsaimaks projektiks kujunes Anoreksia ja buliimia vastane moeshow, mille raames andsid seltsi liikmed Tartu Descarte’i lütseumi
õpilastele tunde tervisliku toitumise ning söömishäirete kohta ja korraldasid ka moešõu, kus modellidena esinesid kooli enda õpilased. Projekti
autasustati Eesti Noorteühenduste Liidu poolt „Parim Noorteprojekt“ tiitliga.
EAÜS korraldas teist aastat järjest suvekooli, mis kujunes 2009. a omast tagasihoidlikumaks ning oli suunatud seltsi liikmetele, teemaks oli
„Organisatsiooni juhtimine“. Toimus see 20.-22.08. ning osa võttis ~25 inimest.
Suurimaks õnnestumiseks tuleb lugeda seltsi liikmete pikaajalise töö tulemusena arstiüliõpilaste töö võimaldamiseks abiarstina/arstiabilisena
„Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse“ muudatuse vastuvõtmise riigikogu poolt 16.12.2010, tänu millele on loota meditsiinitudengite
suuremat integreerimist Eesti meditsiinisüsteemi ning neile kodumaise väljundi pakkumist.
2010. aastal käis nii kliinilise kui ka teadusliku välisvahetuse raames kogemusi omandamas üle kolmekümne tudengi ja sama palju üliõpilasi
võõrustasime seltsi kaudu Tartus.
EAÜSi tegevust korraldab viieliikmeline juhatus. Seltsil ei ole alaliselt palgalisi töötajaid ning juhatuse liikmed ei saa tasu oma töökohustuste
täitmise eest.
Seltsi tegevus väljendub peamiselt töögruppide tegevuses. Alalisi töögruppe on 9: teadusgrupp, kliiniline välisvahetus, reproduktiivtervis, rahu ja
inimõigused, rahvatervis, haridusgrupp, spordigrupp, jätkusuutlikkuse töögrupp ja „Curare“ töögrupp, mis annab välja infolehte Curare. Ajutisi
töögruppe oli 3: põhikirja töögrupp, sponsorlustöögrupp ja juubeli korraldamise töögrupp. MTÜ EAÜS kuulub rahvusvahelisse organisatsiooni
IFMSA – International Federation of Medical Students’ Associations.
Helen Lempu
EAÜS juhatuse liige
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Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon
Juhatus deklareerib oma vastutust Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsi raamatupidamise aastaaruande koostamise eest 31.detsembril 2010.a
lõppenud majandusaasta kohta.
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud Eesti hea raamatupidamistava nõudeid ning see kajastab õigesti ja õiglaselt Eesti
Arstiteadusüliõpilaste Seltsi finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid.
Raamatupidamise aastaaruande koostamine vastavalt Eesti hea raamatupidamistava nõuetele eeldab juhatuselt hinnangute andmist, mis
mõjutavad Eest Arstiteadusüliõpilaste Seltsi varasid ja kohustusi aruandekuupäeva seisuga ning tulusid ja kulusid aruandeperioodil. Need
hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsi seisundist ja kavatsustest ning riskidest raamatupidamise
aastaaruande koostamise kuupäeva seisuga. Kajastatud majandustehingute lõplikud tulemused võivad erineda antud hinnangutest.
Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised varade ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid aruande koostamise
kuupäevani 05/04/2011.a.
Juhatuse hinnangul on Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts jätkuvalt tegutsev majandusüksus.
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Bilanss
(kroonides)

31.12.2010

31.12.2009

Lisa nr

Raha

88 145

62 125

2

Nõuded ja ettemaksed

12 774

13 644

3

100 919

75 769

100 919

75 769

Varad
Käibevara

Kokku käibevara
Kokku varad

Kohustused ja netovara
Kohustused
Lühiajalised kohustused
Võlad ja ettemaksed

0

3 205

Eraldised

0

10 488

Kokku lühiajalised kohustused

0

13 693

0

13 693

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem

62 076

34 370

Aruandeaasta tulem

38 843

27 706

100 919

62 076

100 919

75 769

Kokku kohustused
Netovara

Kokku netovara
Kokku kohustused ja netovara
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Tulemiaruanne
(kroonides)

2010

2009

Lisa nr

Liikmetelt saadud tasud

20 100

18 700

5

Annetused ja toetused

201 391

299 588

Tulu ettevõtlusest

16 380

31 505

Muud tulud

66 503

142 012

304 374

491 805

-177 667

-299 588

-66 621

-146 420

-7 475

-1 445

6

0

-3 493

4

-3 231

-13 350

-254 994

-464 296

49 380

27 509

Finantstulud ja -kulud

-10 537

197

Aruandeaasta tulem

38 843

27 706

Tulud

Kokku tulud

Kulud
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
Mitmesugused tegevuskulud
Tööjõukulud
Põhivara kulum ja väärtuse langus
Muud kulud
Kokku kulud

Kokku põhitegevuse tulem

6

Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts

2010. a. majandusaasta aruanne

Rahavoogude aruanne
(kroonides)

2010

2009

Lisa nr

49 380

27 509

2

0

3 493

4

Muud korrigeerimised

-10 342

0

Kokku korrigeerimised

-10 342

3 493

870

-119

-13 693

3 205

97

197

26 312

34 285

Kokku rahavood

26 312

34 285

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses

62 125

27 840

2

Raha ja raha ekvivalentide muutus

26 312

34 285

2

-292

0

88 145

62 125

Rahavood põhitegevusest
Põhitegevuse tulem
Korrigeerimised
Põhivara kulum ja väärtuse langus

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus
Laekunud intressid
Kokku rahavood põhitegevusest

Valuutakursside muutuste mõju
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus
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Netovara muutuste aruanne
(kroonides)

Kokku netovara
Akumuleeritud tulem
31.12.2008

34 370

34 370

Aruandeaasta tulem

27 706

27 706

31.12.2009

62 076

62 076

Aruandeaasta tulem

38 843

38 843

100 919

100 919

31.12.2010
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
MTÜ Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsi 2010. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti heast raamatupidamistavast.
Eesti hea raamatupidamistava on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava,
mille põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.
Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides, kui ei ole eraldi viidatud mõnele teisele vääringule.
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud teatud varade ja
finantsinstrumentide ümberhindlused.
Peamised arvestuspõhimõtted, mida kasutati raamatupidamise aastaaruande koostamisel, on toodud allpool.

Raha
Bilansikirje „Raha” sisaldab kassa ja pangakontode saldosid.
Äritegevuse rahavood on koostatud kasutades kaudset meetodit. Investeerimis- ja finantseerimistegevuse rahavood on esitatud
aruandeperioodi brutolaekumiste ja –väljamaksetena.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused
Välisvaluutatehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursid. Välisvaluutas
fikseeritud monetaarsed varad ja kohustused ning mitte-monetaarsed varad ja kohustused, mida kajastatakse õiglase väärtuse meetodil, on
ümber hinnatud Eesti kroonidesse bilansipäeval ametlikult kehtinud välisvaluutakursside alusel. Selliseid mitte-monetaarseid varasid
ja kohustusi, mida ei kajastata õiglase väärtuse meetodil (näiteks ettemaksed, varud, materiaalne ja immateriaalne põhivara), bilansipäeval
ümber ei hinnata, vaid neid kajastatakse tehingupäeva valuutakursi alusel. Kursimuutustest tekkinud kasumid ja kahjumid on kajastatud
kasumiaruandes saldeerituna.
Nõuded ja ettemaksed
Lühi- ja pikaajalisi nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil, st nende nüüdisväärtuses, millest
arvatakse maha ebatõenäoliselt laekuvad summad.
Kui ostjatelt laekumata arvete laekumine loetakse osaliselt või täielikult ebatõenäoliseks, kajastatakse allahindlust kasumiaruande real
„Mitmesugused tegevuskulud”. Ostjatelt laekumata arved, mille sissenõudmiseks ei ole võimalik või majanduslikult kasulik meetmeid
rakendada, hinnatakse lootusetuks ning kantakse bilansist välja.
MTÜ Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts tegeleb välisüliõpilaste kliinilise välisvahetuse organiseerimisega ning kogub nende Eestis viibimise
kulude katteks raha Eesti üliõpilastelt, kes omakorda viibivad kliinilise välislähetuse korras välisriikides.
Tulud
Tulu kajastatakse tekkepõhiselt saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses, st müüdud osutatud teenuste eest saadavates summades.
Teenuse müügitulu kajastatakse teenuse osutamise perioodil, kui teenuse osutamise eest saadava tasu laekumine on tõenäoline ning
müügitulu ja teenuse osutamisega seotud kulu on usaldusväärselt määratav.
Liikmemaksude kajastamisel tuluna on võetud arvesse ka seda, kas laekumine selle perioodi eest on kindel.

9

Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts

2010. a. majandusaasta aruanne

Lisa 2 Raha
(kroonides)

31.12.2010

31.12.2009

Sularaha kassas

13 940

13 940

Arvelduskontod

74 205

48 185

Kokku raha

88 145

62 125

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(kroonides)

31.12.2010
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded

804

Ettemaksed

11 970

Kokku Nõuded ja ettemaksed

12 774

Ühingul on aruandeperioodi lõpuga ettemaks summas 11970 krooni, mis on 2011.aastal toimuva erialase IFMSA konverentsi eest
tasutud osavõtutasu.

Lisa 4 Materiaalne põhivara
(kroonides)

Kokku
Muu
materiaalne
põhivara
31.12.2008
Soetusmaksumus

13 122

13 122

Akumuleeritud kulum

-9 629

-9 629

Jääkmaksumus

3 493

3 493

Amortisatsioonikulu

-3 493

-3 493

0

0

Soetusmaksumus

0

0

Akumuleeritud kulum

0

0

Jääkmaksumus

0

0

31.12.2009
Jääkmaksumus

31.12.2010

Ühing kandis maha materiaalse põhivara jääkmaksumusega 0 krooni (soetusmaksumuse 13 122) , mis oli 100% füüsiliselt ja moraalselt
vananenud.
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Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud
(kroonides)

2010

2009

20 100

18 700

20 100

18 700

Mittesihtotstarbelised tasud
Liikmemaksud
Kokku liikmetelt saadud tasud

MTÜ Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsi liikmemaks aasta kohta on 100 krooni.

Lisa 6 Tööjõukulud
(kroonides)

2010

2009

Palgakulu

5 562

1 075

Sotsiaalmaksud

1 913

370

Kokku tööjõukulud

7 475

1 445

1

1

31.12.2010

31.12.2009

201

187

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale
2010.aastal maksti tasu kahele isikule, kes olid tööle võetud projektipõhiselt.

Lisa 7 Seotud osapooled
(kroonides)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga

Füüsilisest isikust liikmete arv

2010.aastal puudusid tehingud seotud osapoolte vahel.
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Aruande digitaalallkirjad
Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts (registrikood: 80068213) 01.01.2010 - 31.12.2010 majandusaasta aruande andmete õigsust on
elektrooniliselt kinnitanud:
Allkirjastaja nimi

Allkirjastaja roll

Allkirja andmise aeg

DANEL MUGUR

Juhatuse liige

21.06.2011

HELEN LEMPU

Juhatuse liige

21.06.2011

MARTA VELGAN

Juhatuse liige

22.06.2011

KADRI KASAK

Juhatuse liige

27.06.2011

Tegevusalad
Tegevusala

EMTAK kood

Põhitegevusala

Noorte- ja lasteühendused ning noorte ja laste
heaolu edendavad ühendused

94993

Jah

Sidevahendid
Liik

Sisu

Telefon

+372 7420580

Faks

+372 6420580

E-posti aadress

eays.info@gmail.com

