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Tegevusaruanne

Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsi tegevusaruanne 2014 

 

Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts (EAÜS) on mittetulundusühing, kuhu kuuluvad 
arstiteaduse üliõpilased, toetajaliikmed, vilistlasliikmed ja kõik teised vabatahtlikud, kes 
soovivad Eesti tervishoiu tulevikku panustada. Meil on umbes 300 liiget, kellest kolmandik 
võtavad aktiivselt osa ürituste organiseerimisest. Liikmed tegutsevad üheksas 
meeskonnas (teaduse töögrupp, hariduse töögrupp, spordi töögrupp, rahu ja inimõiguste, 
rahvatervise, kliinilise välisvahetuse, Curare, jätkusuutlikkuse ja seksuaaltervise töögrupp) 
selle nimel, et ühel päeval elaksid maailma kõige tervemad ja õnnelikumad inimesed 
Eestis. 
 

EAÜSi missiooniks on 

 

- Luua arstitudengitele võimalusi enda igakülgseks arendamiseks ja eneseteostusek 
- Tugevdada tervislikke hoiakuid ühiskonnas 

- Osaleda Eesti tervishoiusüsteemi kujundamisel 
 

EAÜS unistab, et maailma kõige tervemad ja õnnelikumad inimesed elaksid Eestis! 
 

EAÜS räägib aktiivselt kaasa tervishoiuga seotud teemadel, arendades näiteks 
abiarstinduse süsteemi, esindab arstitudengite seisukohti ning korraldab erinevaid üritusi 
ja teabeõhtuid, mis on suunatud nii meditsiinitudengitele kui ka Eesti rahvale laiemalt. 
EAÜSi kaudu on meditsiinitudengitel võimalus saada selge ettekujutus Eesti 
tervishoiusüsteemist ning saada tulevikuks vajalikku juhtimis- ja meeskonnas töötamise 
kogemust. 
 

EAÜS-i tegevuse 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. 
- Sidemete loomine ja koostöö arendamine teiste mittetulundusorganisatsioonidega Eestis 
ja välismaal. 
- Arstiüliõpilaste erialaste oskuste arendamine, silmaringi avardamine, õppe- ja teadustöö 
arendamine. 
- Kliinilise ja teadusliku rahvusvahelise üliõpilasvahetuse organiseerimine. 
 

Tegevuskava täitmine 

 

EAÜS korraldab aastas pea sada üritust, mis on keskenduvad nii tulevaste arstide 
silmaringi avardamisele kui ka Eesti rahva terviseteadlikkuse tõstmisele. 
 

- EAÜSi suurprojekt Eesti Arstiteadusüliõpilaste Päevad “Arstiks kasvamine Eestis” 

 

Selle aasta Eesti Arstiteadusüliõpilaste Päevade teemaks oli “Arstiks kasvamine Eestis”.
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See Praxise mõttehommikult sõbralikult laenatud pealkiri viitab esmalt teekonnale, mida 
me kõik arstitudengina läbime oma valitud eriala omandamisel, aga lisaks ka nendele 
väljakutsetele, mis meid sel teekonnal ootavad. Kahe päeva jooksul käsitlesime neid 
võimalusi, mida meditsiiniõpingud meile annavad kui ka mõjureid, mis meid suunavad. 
Rääkisime süvitsi arstlikest vigadest ja nende juriidilistest ning puhtemotsionaalsetest 
tagamaadest. Käsitlesime seda, mis kaasneb vea raporteerimisega, kui ka seda, kuidas 
kõige karmimaid vigu endale andestada. Viimaks puudutasime ka meie isiklikku tervist 
arstiks kasvamise rajal, rääkides sellest, kuidas seista vastu väljakutsetele ning seejuures 
vältida läbipõlemist. 
 

- Ülemaailmne diabeedipäev - Projekti eesmärgiks on tõsta Eesti rahva tervise 
teadlikkust diabeedist ning selle haigusega kaasnevatest tagajärgedest. Ligikaudu 50 
tudengit käisid pea kõikides Eestimaa Selverites soovijatel veresuhkrut mõõtmas. Kokku 
mõõdeti sel aastal veresuhkrut pea 4000 inimesel, kõrgenenud veresuhkru väärtused 
avastati ligi 100 inimesel. Huvi ürituse vastu näitas inimeste varajane kohalolek ning 
järjekordade tekkimine Selverites juba enne ürituse ametlikku algust. Koostööpartneriteks 
olid Selver, Berlin-Chemie, TÜK Lastefond, TÜ Arstiteaduskond. 
 

- Seksuaaltervist edendav projekt koolinoortele - Seksuaaltervise töögrupi liikmed 
viivad erinevates Eesti koolides läbi seksuaaltervise teemalisi seminare. Räägitakse 
teemadel nagu kaitstud vahekord, seksuaalsel teel levivad haigused, rasestumisvastased 
vahendid, pornograafia jne. Aasta jooksul hariti umbes 600-700 õpilast eri vanuses. 
 

- Seksuaaltervise edendamisele suunatud projektid - Seksuaaltervise töögrupp on 
käivitanud projekti „Avameelselt ahistamisest“, korraldanud üritusi nagu „Kas armastusest 
vihkamiseni on tõesti ainult üks samm?“, „Öö enne valentinipäeva“, „Uued tuuled 
rasestumisvastaste vahendite maailmas“ ning juhtinud tähelepanu rahvusvahelisele 
homofoobia vastasele päevale (17. mai) ja AIDSi ohvrite mälestuspäevale (18.mai). 
Samuti on töögrupp andnud seksuaaltervise loenguid kooliõpilastele ja teistele soovijatele. 
Seksuaaltervise töögrupp on avaldanud toetust kooseluseadusele ning võtnud sõna 
kõikide perede võrdsete õiguste nimel. Rahvusvahelisel tasandil on töögrupi liikmed 
käinud end seksuaalkasvatuse tundide andmise alaselt koolitamas Šveitsis. Projektide 
eesmärgid on inimeste seksuaaltervise alase teadlikkuse tõstmine ning sellega seotud 
erinevatel teemadel enda ja teiste harimine. 
 

- Movembri Gala- Novembrikuus toimus Movembri Gala, kus koguti raha eesnäärme vähi 
ennetuseks. Projekt toimus koostöös liikumisega Movember Estonia. 
 

- EAÜSi Talveseminar “Füsioteraapia ja tegevusteraapia” - Kahel päeval toimunud 
Talveseminaril osales kokku 23 arstitudengit. Eesmärgiks oli tutvuda füsio- ja 
tegevusterapeutide töö ja ravivõimalustega, rääkida nende valdkondade hetkeolukorrast 
ja kitsaskohtadest Eestis ning arutleda, kuidas võiks intensiivistada nende 
erialaspetsialistide ja arstide/arstitudengite vahelist koostööd. Koolituse viisid läbi 
füsioterapeudid Kadri Englas, Margus Mustimets, Riina Mõim, Janno Jürgenson ja Iti 
Müürsepp ning tegevusterapeudid Siiri Siimenson ja Ave Uke. Seminar toimus nii loengu 
kui töötubade vormis. 
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- Üliõpilaste neuroloogiaalane konkurss 2014 - Igal aastal korraldab EAÜS 
arstiteaduskonna tudengite seas neuroloogia-alaste teadustööde konkurssi, mis lõpeb 
neurokonverentsiga, kus parimaid töid koostanud tudengid esitavad oma teadustööde 
tulemusi. See võimalus inspireerib ka teisi üliõpilasi teadustööga alustama ning arendab 
noorte arstitudengite teadustöö tegemise ja esitamise oskusi. 
 

- Geneetikaõhtud - Rahvatervise töögrupi poolt korraldatud teemaõhtud, mille raames 
käsitletakse erinevaid meditsiinigeneetikat puudutavaid teemasid ning geneetiliselt 
päritavaid haigusi. 
 

- Sportlikud üritused - EAÜSi spordigrupp korraldab erinevaid sportlikke üritusi nii 
arstiteaduskonna tudengitele ja õppejõududele kui ka tudengipäevade raames teistele 
Tartu tudengitele. Eesmärgiks on tuletada igal hetkel meelde, et meie tervis on kõige 
olulisem. Ürituste tulemusena on sportlik eluviis nii arstiteaduskonna sees kui ka 
väljaspool populaarsem. 
 

- Tervisenurk Tartu Ülikooli ÖÖraamatukogus - EAÜSi liikmed on igal eksamisessiooni 
õhtul TÜ raamatukogus, et mõõta õppimisest väsinud tudengite tervisenäitajaid ning 
vastata tervisega seotud küsimustele. Samuti viiakse läbi erinevaid terviseteemalisi 
mänge ning testitakse tudengite terviseteadlikkust. 
 

- Ajakirja "Curare" väljaandmine - 5 korda aastas ilmub TÜ arstiteaduskonna 
tudengitele tegevusi kajastav ajakiri "Curare". Tiraaž 500. 
 

- Erinevad terviseteemalised loengud Vilde tervisekohvikus - arstiteaduse üliõpilased 
peavad Vilde tervisekohvikus erinevaid terviseteemalisi loenguid nagu seksuaalvägivald, 
vaktsineerimine, tervislik toitumine, vaimne tervis jt. 
 

- Eetikaõhtud - Haridusgrupi poolt korraldatavad seminarid, mille käigus arutletakse 
erinevate meditsiinieetika teemadel, nagu näiteks kollegiaalsed suhted, arstlikud vead, 
eutanaasia jt. Seminarid on suunatud nii arstiteaduskonna kui ka teistele Tartu 
üliõpilastele. 
 

- Teaduslik ja kliiniline välisvahetus - Igal suvel võõrustab EAÜS Tartus umbes 30 
arstitudengit eri maailma riikidest, kes praktiseerivad TÜ Kliinikumis ja Biomeedikumi 
laborites. Kuna tegemist on välisvahetusega, siis samal ajal on meie arstitudengitel 
võimalus näha teiste maailmariikide meditsiinisüsteemi. Välisvahetuse eesmärgiks on luua 
tudengitele võimalus praktiseerida mõnes välisriigi haiglas või laboris ning tutvuda 
välisriigi tervishoiukorralduse ning eluoludega. See avardab tulevaste arstide silmaringi 
ning annab ideid, mida Eestis võiks paremini teha ning mis on Eesti tervishoiusüsteemis 
väga hästi. 
 

- Kaisukaruhaigla - EAÜSi rahvatervise töögrupi liikmed külastavad lasteaedu nii Tartus 
kui ka mujal Eestis, et mängida lastega ning ravida nende kaisukarusid. Projekti 
eesmärgiks on tekitada juba lapseeas usaldust arstide vastu ning vähendada hirmu valge 
kitli ees. Aasta jooksul külastati lasteaedu pea 15 korral. 
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- “Vaktsineerimine - meie laste tervem tulevik” - seminarid lapseootel peredele. 
Seminare viis läbi 20 arstitudengit. Koolitati ligikaudu 300 lapseootel naist. 
 

Projekti raames viidi läbi seminare üle Eesti perekoolides eesmärgiga rääkida lapseootel 
naistele vaktsineerimisest ja vaktsiinvälditavatest haigustest. Osalejatel oli võimalus 
vastata kõikvõimalikele vaktsineerimisega seotud küsimustele. 
 

- Ülemaailmne eakate päev - Iga-aastane Tartu linna eakatele mõeldud üritus, mis algas 
hommikuvõimlemisega ning väikese jalutuskäiguga Tartu linnas. Ürituse  krooniks oli 
neuroloog Riina Vibo poolt peetud loeng insuldist, selle ära tundmisest, ennetamisest ja 
ravist. Seejärel mõõtsid arstitudengid kõigili soovijatel veresuhkrut ja vererõhku ning 
vastati terviseteemalistele küsimustele. 
 

- EAÜSi esindamine rahvusvaheliste konverentsidel 
 

1. International Federation of Medical Students’ Association peaassambleel osalemine 
03.03-10.03.2014 Tuneesias 

 

IFMSA GA Tuneesias oli taaskordne arstitudengite kokkusamine, mida võiks hellitavalt 
nimetada lausa rahvaste paabliks. Seekordse ürituse alateemaks oli Health beyond 2015: 
get involved! Selle raames arutati maailma tervishoiu arengusuundi ja sõnumeid, millega 
tudengitel oleks võimalik minna WHO istungitele ja seal oma seisukohti esitleda. Lisaks 
sellele valiti ka IFMSA uued juhid järgnevaks aastaks ja kõige tihedam rebimine käis 
presidendi ametikohale, kuhu oli lausa 4 kandidaati! Valituks osutus Agostinho Sousa. 
Eestist osalesid Siim Rinken, Teele Meren ja Kadri Peterson. 
 

2. NECSE (Northern European cooperation of sex education projects) aprill 2014 

 

17-21. aprillil osales seksuaaltervise töögrupi viieliikmeline delegatsioon koosseisus Doris 
Meigas, Brita Harjo, Aurora Ursula Joala, Marjaliisa Palu ja Anni Brit Remmelg Šveitsis 
toimunud konverentsil NECSE (Northern European Cooperation for Sex Education). Tegu 
on rahvusvahelise arstitudengeid ühendava organistatsiooni IFMSA igaaastase 
konverentsiga, kuhu tulevad kokku seksuaaltervise töögrupid kaheteistkümnest 
Põhja-Euroopa riigist: Eestist, Soomest, Rootsist, Taanist, Islandilt, Poolast, Saksamaalt, 
Belgiast, Hollandist, Austriast, Šveitsist ja Suurbritanniast. NECSE eesmärk on vahetada 
seksuaalkasvatuse tundide andmise alaseid meetodeid ning tutvuda seksuaaltervise 
olukorraga teistes Põhja-Euroopa riikides. Samuti on konverentsil iga aasta mingi kitsam 
alateema, milleks sel aastal oli „Sexual satisfaction“. Eesti delegatsioon viis NECSEle oma 
seksuaalkasvatuse tundide andmise alased meetodid, mis väga positiivselt vastu võeti, 
ning tutvustas oma projekti „Avameelselt ahistamisest“, mis sai samuti üldise heakskiidu 
osaliseks. Teiste riikide etteastetest sai delegatsioon kuhjaga uusi ideid ja mõtlemisainet, 
mida koju kaasa tuua. Konverentsil oli arutluse all selle tulevik ning kas ja kus peaks veel 
analoogseid üritusi algatama (nt teist aastat järjest toimub Lõuna Euroopas SECSE ehk 
Southern European Cooperation for Sex Education, mille toimimises NECSE korraldajad 
toeks on). Seksuaaltervise töögrupi delegatsioon jäi konverentsiga väga rahule. 2015. 
aastal on NECSE korraldusau Eestil ja konverentsi alateema on „Sexual abuse“. 
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3. European Regional Meeting (EuRegMe) 30.04.03.05.2014 Poolas 

 

Aprilli lõpus, maikuu alguses toimus Poola pealinnas Varssavis IFMSA European
Regional Meeting, mis on oma olemuselt IFMSA peaassamblee väiksem vend ning toob
kokku arstiüliõpilaste organisatsioonid kõikidest Euroopa riikidest. Lisaks sessioonidest,
koolitustest ja teemaüritustest osavõtmisele avanes Kadril ja Martal võimalus harida u 100
Euroopa arstitudengit alkoholipoliitika teemal. Meie üllatuseks avastasime kohe alguses,
et enamike arstiüliõpilaste arvates Euroopa riikides probleeme alkoholi liigtarbimisega
pole (eriti Ida- Euroopa riikides) ning meetmeid alkoholi tarbimise vähendamiseks
rakendama ei peaks. Paljud olid küll kuulnud sellest, et alkohol mingil määral tervist
kahjustab ning et alkoholi liigtarbimise vähendamine on rahvatervise üks väljakutsetest,
kuid samal ajal tõdesid, et alkohol mängib tähtsat rolli nende riigis ja elus. Oma sessioonis
nimega “Alcohol Culture and Social Change” keskendusime peamiselt sellele, miks
inimesed alkoholi tarbivad ning kuidas reklaam meie sotsiaalseid norme mõjutab.
Rääkisime ka sellest, mis me Eestis oleme selles osas siiamaani teinud. Meie sessioon
osutus vägagi edukaks ning loodetavasti suutsime nii mõnegi arstitudengi vaadet teemale
muuta. European Regional Meetingust läbitulnutena jõudsime kindlale järeldusele: Eesti
Arstiteadusüliõpilaste Selts võiks võtta plaani EuRegMe korraldamise (kõige varem jõuaks
seda teha ilmselt 2016. aastal). 
 

- Erinevate Eesti haiglate külastamine - 28.märtsil toimus EAÜSi Teadusgrupi ja
Haridusgrupi koostöös Ida-Tallinna Keskhaigla külastamine. Kohapeal toimus haigla
tutvustus. Eesmärk oli näidata noortele arstitudengitele nende võimalusi, tutvuda eri
erialade arstide ja osakondadega. Tegu oli suurema projekti esimese sammuga. Kõigil oli
võimalus valida endale meeldiv eriala ja juhendaja ning siis juba juhendajaga koostöös
alustada uurimustöö koostamist. Osavõtjaid oli 55. 
 

25. aprillil käisime külastamas Põhja-Eesti Regionaalhaiglat. Kohapeal tutvustati meile
kõigepealt loengu vormis haiglat ja selle osakondi ning seejärel liikusime väikestes
gruppides haigla peale, et põhjalikumalt tutvuda mõne kindla osakonna tööga. Tagasiside
oli väga positiivne ja juba teist aastat oli PERHi külastus tudengite seas väga populaarne.
Kokku külastas haiglat ligikaudu 100 arstitudengit. 
 

EAÜSi tegevust korraldab neljaliikmeline juhatus. Seltsil ei ole alaliselt palgalisi töötajaid
ning juhatuse liikmed ei saa tasu oma töökohustuste täitmise eest. 
 

EAÜS kuulub rahvusvahelisse organisatsiooni International Federation of Medical
Students’ Associations (IFMSA). EAÜS teeb koostööd erinevate organisatsioonidega ja
asutustega - Tartu Ülikooli arstiteaduskond, Tartu Ülikool, SA Tartu Ülikooli Kliinikum,
Tartu Ülikooli üliõpilasesindus, Arstiteaduskonna Üliõpilasesindajate Kogu, Eesti
Nooremarstide Ühendus, Eesti Arstide Liit, Tarton Suomalaiset Lääketieteen Opiskelijat
ry, Eesti Noorteühenduste Liit, Eesti Haiglate Liit, Sotsiaalministeerium, Tartu linn, IFMSA,
TÜK Lastefond. MUG Eesti, GlaxoSmithKline Eesti  jpt. 
 

EAÜS juhatus



8

Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts 2014. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2014 31.12.2013 Lisa nr

Varad    

Käibevara    

Raha 12 451 22 006 2

Nõuded ja ettemaksed 51 51  

Kokku käibevara 12 502 22 057  

Kokku varad 12 502 22 057  

Kohustused ja netovara    

Netovara    

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 22 057 15 275  

Aruandeaasta tulem -9 555 6 782  

Kokku netovara 12 502 22 057  

Kokku kohustused ja netovara 12 502 22 057  
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2014 2013 Lisa nr

Tulud    

Liikmetelt saadud tasud 2 770 3 434 4

Annetused ja toetused 16 423 25 092 5

Tulu ettevõtlusest 7 621 4 059  

Muud tulud 3 458 3 010 6

Kokku tulud 30 272 35 595  

Kulud    

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -39 631 -28 663  

Mitmesugused tegevuskulud -196 -150  

Kokku kulud -39 827 -28 813  

Põhitegevuse tulem -9 555 6 782  

Aruandeaasta tulem -9 555 6 782  
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2014 2013 Lisa nr

Rahavood põhitegevusest    

Põhitegevuse tulem -9 555 6 782  

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus 0 1 085  

Kokku rahavood põhitegevusest -9 555 7 867  

Kokku rahavood -9 555 7 867  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 22 006 14 139 2

Raha ja raha ekvivalentide muutus -9 555 7 867  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 12 451 22 006 2
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2012 15 275 15 275

Aruandeaasta tulem 6 782 6 782

31.12.2013 22 057 22 057

Aruandeaasta tulem -9 555 -9 555

31.12.2014 12 502 12 502
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsi (80068213) 2014.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 eurodes, kui ei ole eraldi viidatud mõnele teisele vääringule.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist.

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.

Nõuded ja ettemaksed

Lühi- ja pikaajalisi nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

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. Liikmemaksude tulu võetakse

arvele tulu laekumise hetkel.

Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil - äritegevuse rahavoogude leidmisel on korrigeeritud ärikasumit,

elimineerides mitterahaliste tehingute mõju ja äritegevusega seotud käibevarade ning lühiajaliste kohustuse saldode muutused.

Investeerimis- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Bilansipäevajärgsed sündmused

Bilansipäevajärgsed sündmused, mida ei ole varade ja kohustuste hindamisel arvesse võetud, kuid mis oluliselt mõjutavad

järgmise majandusaasta tulemust, on avalikustatud aastaaruande lisades.

Lisa 2 Raha
(eurodes)

 31.12.2014 31.12.2013

Rahalised vahendid pangakontodel 12 451 22 006

Kokku raha 12 451 22 006



13

Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts 2014. a. majandusaasta aruanne

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

 31.12.2014 31.12.2013

Ettemaks Ettemaks

Ettemaksukonto jääk 51 51

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad 51 51

Lisa 4 Liikmetelt saadud tasud
(eurodes)

 2014 2013

Mittesihtotstarbelised tasud   

Liikmemaksud 2 770 3 434

Kokku liikmetelt saadud tasud 2 770 3 434

Lisa 5 Annetused ja toetused
(eurodes)

 2014 2013

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 16 423 25 092

Kokku annetused ja toetused 16 423 25 092

Rahalised ja mitterahalised annetused   

 2014 2013

Rahaline annetus 16 423 25 092

Kokku annetused ja toetused 16 423 25 092

Lisa 6 Muud tulud
(eurodes)

 2014 2013

Arstiüliõpilastele ühistellimuste maksete vahendus 3 458 3 010

Kokku muud tulud 3 458 3 010

Lisa 7 Tööjõukulud
(eurodes)

Raamatupidamiskohustuslasel ei ole töötajaid.
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Lisa 8 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2014 31.12.2013

Füüsilisest isikust liikmete arv 262 310

Raamatupidamiskohustuslane ei ole tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestanud tasusid ja muid olulisi soodustusi.



Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.03.2015

Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts (registrikood: 80068213) 01.01.2014 - 31.12.2014 majandusaasta aruande andmete õigsust on

elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi Allkirjastaja roll Allkirja andmise aeg

KADI KUUSIK Juhatuse liige 07.05.2015

MARTHA TÄÄKRE Juhatuse liige 07.05.2015

MARLEEN KRUUSAMÄE Juhatuse liige 12.05.2015

ELINOR ÕUNAP Juhatuse liige 12.05.2015



Tegevusalad
Tegevusala EMTAK kood Põhitegevusala

Noorte- ja lasteühendused ning noorte ja laste

heaolu edendavad ühendused
94993 Jah

Sidevahendid
Liik Sisu

Telefon +372 7420580

E-posti aadress eays@eays.ee


