MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018
aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

nimi: Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts

registrikood: 80068213

tänava/talu nimi, Pepleri tn 32
maja ja korteri number:
linn: Tartu linn
vald: Tartu linn
maakond: Tartu maakond
postisihtnumber: 51010

telefon: +372 53478709

e-posti aadress: eays@eays.ee

Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts

2018. a. majandusaasta aruanne

Sisukord
Tegevusaruanne

3

Raamatupidamise aastaaruanne

11

Bilanss

11

Tulemiaruanne

12

Rahavoogude aruanne

13

Netovara muutuste aruanne

14

Raamatupidamise aastaaruande lisad

15

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

15

Lisa 2 Raha

15

Lisa 3 Liikmetelt saadud tasud

15

Lisa 4 Annetused ja toetused

16

Lisa 5 Muud tulud

16

Lisa 6 Tööjõukulud

16

Lisa 7 Seotud osapooled

16

Aruande allkirjad

17

2

Tegevusaasta 2018 Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsis
2018. aastal keskendus EAÜS liikmete kaasatuse suurendamisele ja seisukohtade
laialdasemale kajastusele. Kogu aasta jooksul toimusid endiselt traditsioonilised üritused ja
korraldati palju uut. Usume, et EAÜS on stabiilne koostööpartner nii majanduslikult kui ka
tulemuslikult.
EAÜSi tegevused on kindlalt suunatud meie visiooni ellu viimise suunas „Et maailma kõige
tervemad ja õnnelikumad inimesed elaksid Eestis...“. Meie sammud on toetatud strateegia
dokumendi ja tegevuskava poolt, mis on aidanud paremini organisatsiooni mõju hinnata ning
suunatumalt üritusi planeerida.
2018. aastal on EAÜSi kajastus meedias olnud jätkuvalt aktiivne. Mitmeid artikleid ja
kommentaare on ilmunud nii meditsiiniteemalistes väljaannetes kui ka päevalehtedes. EAÜSi
tegevuste edasi viimiseks oleme kasutanud ka sotsiaalmeediat (Facebook, Instagram), mis on
võimaldanud rohkem koostöö kokkuleppeid sõlmida ja EAÜSi tegemisi kajastada ka
väljaspool liikmete ringi.
Meie roll ja maine rahvusvahelisel tasandil on saanud ohtralt positiivset tagasisidet - oleme
arvestatavad liikmed IFMSAs (International Federation of Medical Students Associations),
osaledes aktiivselt nii üldkoosolekutel kui ka regioonikohtumisel. 2018. aasta lõpus valiti
EAÜSi poolt veetav vaimse tervise loengute projekt esikümnesse ülemaailmses
arstiüliõpilasorganisatsioonide Rex Crossley auhindadel. Lisaks pälvis sama projekt Eesti
Noorteühenduste Liidu poolt tiitli “Aasta noorteprojekt 2018”.
Soovime jätkata samal kursil, millel hetkel kindlalt liigume. Jätkuvad tegevused
organisatsiooni arendamise nimel: täiustame koolitusplaani, valmivad järgmise juhtkonna
tegevusaastaplaanid ning eelarve. Edasi tegutsetakse ka koostöös Sotsiaalministeeriumi ja
teiste organisatsioonidega Eesti tervishoiupoliitikat kujundavates küsimustes ning jätkatakse
seltsi liikmeid ja meditsiiniharidussüsteemi arendavaid ning eestlaste tervist üldisemalt
edendavaid projekte.
Tähtsamad sündmused aastal 2018
Regulaarselt toimuvad juhatuse, juhtkonna, töögruppide ja erinevate projektide koosolekud.
Aasta läbi
EAÜS
pakub
hetkel
viit
teenust:
kaisukaruhaigla,
seksuaaltervise
vaktsineerimisteemaline loeng, esmaabi koolitus, vaimse tervise loeng.

loeng,

Kaisukaruhaigla raames käivad arstitudengid lasteaedades, pakkudes lastele võimalust ravida
oma kaisukarusid. Projekti eesmärgiks on vähendada „valge kitli hirmu“ laste seas, mis
vähendab arsti juures käimise edasilükkamist ja parandab õigeaegset haiguste diagnoosimist.
Seksuaaltervise loengud Eesti koolides. Seksuaaltervise töögrupi liikmed annavad erinevates
Eesti koolides noorte seksuaaltervist ja -käitumist käsitlevaid tunde. 2018. aastal sõlmiti
koostööleping Tartumaa Omavalitsuste Liiduga.
Vaktsineerimisteemalised loengud ITK, LTKH Pelgulinna sünnitusmajas, TÜK perekoolides.
Koostöös Sotsiaalministeeriumiga teostatakse projekti "Vaktsineerimine - meie laste tervem
tulevik", et jagada lapseootel emadele ja isadele vaktsineerimisalast teavet eesmärgiga
suurendada teadlikkust selle absoluutsest vajalikkusest.

Esmaabi koolitused põhikooli õpilastele. EAÜSi esmaabi koolitusel käsitletakse nii
elustamise võtteid kui ka praktilisi igapäeva traumadega toimetulemist.
Vaimse tervise loengud Eesti koolides. Koostööprojekt viie erineva organisatsiooni vahel on
hoogu kogumas ning õppeasutused üle riigi mõistavad järjest enam teema aktuaalsust.
Loengud on suunatud eeskätt gümnaasiumi õppeastele.
Jätkuvalt ilmub Curare ajakiri - erinevaid meditsiinilisi ja üliõpilaseluga seotud sündmusi ja
arvamusi kajastav EAÜS-i poolt välja antav ajakiri. Lisaks ilmus septembris esmakursulastele
Rebaseteatmik, kuhu on kokku pandud kogu vajalik info õpinguid alustavale tudengile.
Toimuvad võrkpallitrennid. Iganädalane ühistreenimine, et parandada arstiteadusüliõpilaste
sportlikku vormi.
Biomeditsiini ring ja diagnostika ring. Biomeditsiiniringis tutvustatakse erinevaid
biomeditsiinialaseid saavutusi ja tehakse ettekandeid. Diagnostika ringis vaadeldakse
haiguslugusid alates hetkest, kus patsient saabub haiglasse ja mängitakse läbi diagnoosini
jõudmine.
Medicina mälumängud. 5 korda õppeaastas toimuv mälumäng, kus meditsiiniteaduste
valdkonna tudengid, doktorandid, õppejõud saavad panna ennast ühiselt proovile
meeskondlikult.
Oktoober 2017- aprill 2018 kestis EAÜSi ja Eesti Arsti ülevaateartikli konkurss.
Jaanuar
16.01-19.01.2018 Vaimse tervise näidisloengud - et vaimse tervise koolitajate koolituse
läbinud saaksid koolidesse rääkima minna, peavad nad eelnevalt sooritama näidisloengu.
22.01.2018 EAÜSi juhatuse ja meditsiiniteaduste valdkonna üliõpilaskogu kohtumine
Veebruar
13.02.2018 House õhtu - Vaadates meditsiiniseriaali arsti ülevaatel õpitakse diagnoosimist ja
vastavat haigust. Arutletakse, mis teste tellida ja kuidas erineb Eesti haiglas diagnoosimine
võrreldes seriaali omaga.
16.02.2018 Medicumi külastus tutvustatakse arstiteadusüliõpilastele teisi raviasutusi peale SA
Tartu Ülikooli Kliinikumi, et tulevased arstid oleks tuttavad enda väljavaadete ja
võimalustega tulevikus.
16.02.2018 EAÜSi strateegiapäev - Vaadatakse strateegia üle, korrastatakse vajadusel.
20.02.2018 Arhiivi korrastamine -Seltsi dokumentide sorteerimine ja uuendamine
22.02.2018 Õmblemiskoolitus
27.02.2018 Taaselustamiskoolitus
Märts
01.-07.03.2018 IFMSA (International Federation of Medical Students Associations) General
Assembly March Meeting Egiptuses. Tegemist on ülemaailmse meditsiiniüliõpilaste seltside
ühenduse assambleega, mis toob kokku eri riikide arstiteadusüliõpilaste esindajad, et

vahendada kogemusi ja informatsiooni erinevate projektide kohta, sõlmida sõprus- ja
partnerlussidemeid ning diskuteerida ülemaailmset tervishoiupoliitikat puudutavatel teemadel
ning võtta vastu seisukohti maailma elanikkonna tervist puudutavates küsimustes.
03.-04.03.2018 Talveseminar. Viljandis toimunud praktiline koolitus 4.-6. kursuse
üliõpilastele. Selle aasta teemaks oli katastroofimeditsiin.
03.-04.03.2018 Tartu tudengiorganisatsioonide Koostöövõrgustiku kevadpäevad
06.03.2018 Üldarsti/abiarsti ellujäämiskursused - “Rindkerevalu”. Ürituse eesmärgiks on
vaadelda mõnd haigusseisundit sümptomite põhjal, kuidas jõuda diagnoosini ja kuidas käituda
edasi. Üritusel osalenud tudengid saavad tulevikus paremini hakkama erinevates olukordades
töötades nii abiarsti või üldarstina.
07.03.2018 Eesti Nooremarstide Ühenduse kevadpäevadel osalemine
17.-18.03.2018 Eesti Meditsiinitudengite Päevad. Eelnevatel aastatel olnud nimega Eesti
Arstiteadusüliõpilaste Päevad. Sel aastal toimus üritus esmakordselt koostöös Tartu
Tervishoiu Kõrgkooli ja sealsete tudengitega. Ürituse eesmärgiks on läbi erinevate loengute,
seminaride ja töötubade suurendada erinevate meditsiinieriala tudengite koostööd ning
teoreetilisi ja praktilisi oskusi.
21.03.2018 Diagnostikaring
22.03.2018 Tervisliku tudengi organisatsiooni mudeli liikumise esindajatega kohtumine
27.03.2018 Residentuuri tutvustav õhtu. Tutvustame Eestis pakutavaid residentuuri võimalusi
läbi põnevate seminaride. Eesmärk on kokku viia üliõpilane ja sõbralik resident, kes on
valmis tutvustama oma eriala õpet ja tööd.
28.03.2018 Vaimse tervise töötuba: Kunstiteraapia
30.03.2018 Esmaabi lektorite koolitus
Aprill
07.04.2018 Kevadine üldkoosolek. Organisatsiooni kõrgeim juhtimisorgan, mille käigus
annab juhtkond aru enda tegevusest, osavõtt on kohustuslik kõikidele liikmetele ning
koosoleku käigus valitakse uued töögruppide juhid ning uus juhatus järgnevaks aastaks.
07.04.2018 EAÜSi 27. sünnipäev - tunnustati ja tänati orgnisatsiooni jaoks tähtsaid inimesi ja
aktiivseid liikmeid. Kuulutati välja EAÜSi Sihtkapitali stipendiumi laureaadid.
16.04.2018 Kuressaare haigla juhatuse ja EAÜSi juhatuse kohtumine
17.04.2018 Välisvahetuse väljaminejate koolitus
18.04.2018 Kipsi panemise koolitus
19.-23.04.2018 EuRegMe Austrias, IFMSA (International Federation of Medical Students
Associations) Euroopa regiooni liikmesorganisatsioonide esindajate kohtumine, mille
eesmärgiks on arutleda regiooni tervisküsimuste üle ja kokku leppida regiooni prioriteedid.
19.04.2018 Neurokonverents, neuroloogia-alaste teadustööde konverents Ahhaa keskuses koostöös Eesti Neuroloogide ja Neurokirurgide Seltsiga korraldatav erialase teadustöö

konverents, mille eesmärgiks on populariseerida teadust ning tutvustada oma teadustöö
tulemusi.
27.-29.04.2018 NECSE (Northern European Cooperation of Sex Education) Slovakkias.
Tegemist on Põhja-Euroopa riikide seksuaaltervise edendamisega tegelevate üliõpilaste
koostööprojektiga, mille eesmärgiks on kogemuste vahetamine ning informatsiooni ning
ideede jagamine kõnealuse valdkonna projektide kohta
28.04.2018 Vähekindlustatud perede tervisepäev. Tervisenäitajate mõõtmised Tallinna
loomaaias.
29.04.2018 Medicina korvpalliturniir Tartu Ülikooli Meditsiiniteaduste Valdkonna
üliõpilastele ja õppejõududele mõeldud spordisündmus, propageerimaks aktiivset ja
sportlikku meelelahutust ning tutvustamaks spordiala.
Mai
01.05.2018 Uue ja vana juhtkonna ja assistentide tänuüritus.
02.05.2018 Üldarsti/abiarsti ellujäämiskursused - Neuroloogia. Ürituse eesmärgiks on
vaadelda mõnd haigusseisundit sümptomite põhjal, kuidas jõuda diagnoosini ja kuidas käituda
edasi. Üritusel osalenud tudengid saavad tulevikus paremini hakkama erinevates olukordades
töötades nii abiarsti või üldarstina.
03.05.2018 WHO’d tutvustav õhtu
06.05.2018 Tegevuskava- ja strateegiapäev- eesmärgiks oli valmistada uue ja vana juhtkonna
koostöös lõplik tegevuskava ning õppida lähemalt tundma strateegiat ja mõju hindamist,
kohustust organisatsiooni ees ning panna alus sujuvale koostööle.
07.05.2018 Medicina mälumäng
09.05.2018 Ole Rohkem ümarlaud
11.05.2018 Verevõtu- ja kanüülikoolitus
11.05.2018 Eesti Arstide Päevad. EAÜS korraldas paralleelsessiooni abiarstinduse teemal.
Paljud meie liikmed osalesid Eesti Arstide Päevadel vabatahtlikena.
14.-20.05.2018 IDAHOTB kampaania 2018 “Oled meile oluline”. Sotsiaalmeediakampaania,
kus kutsuti üle Eesti tudengiorganistasioone kasutama spetsiaalset profiilipildi filtrit.
18.05.2018 Diagnostikaring
19.-20.05.2018 Eesti Noorteühenduste Liidu kevadseminar ja 16.sünnipäevapeol osalemine
19.-20.05.2018 Rattamatk. Tatu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonnale mõeldud sportlik
ettevõtmine, mille eesmärgiks on edendada liikmete tervislikku eluviisi ning üksteist paremini
tundma õppida.
23.05.2018 Kevadpiknik. Iga-kevadine üleseltsiline üritus, mille eesmärgiks on vabas
õhkkonnas aega veeta ja organisatsiooni sisekliimat parandada.
24.05.2018 Valge kitli jooks - Tartu Ülikooli Meditsiiniteaduste Valdkonna üliõpilastele
mõeldud spordisündmus, mis koosneb orienteerumisest ning erinevate meditsiiniliste ja

teaduslike ülesannete lahendamisest (meditsiini üldiseks propageerimiseks kannavad kõik
osalejad valget kitlit).
30.05.2018 Üldarsti/abiarsti ellujäämiskursused - Ravimid. Ürituse eesmärgiks on vaadelda
mõnd haigusseisundit sümptomite põhjal, kuidas jõuda diagnoosini ja kuidas käituda edasi.
Üritusel osalenud tudengid saavad tulevikus paremini hakkama erinevates olukordades
töötades nii abiarsti või üldarstina.
31.05.2018 Projektide rahastamise koolitus koostöös Eesti Noorteühenduste Liiduga
Juuni, Juuli, August
Juuli – august, Kliiniline ja teaduslik välisvahetus. 30 tudengit Eestist suundus välismaale
kuuks ajaks oma teadmisi ja oskusi parandama, kas kliinilises õppes või teaduslikus töös ning
sarnaselt tulid tudengid välismaalt Eestisse.
02.-08.08.2018 IFMSA (International Federation of Medical Students Associations) August
Meeting Kanadas - ülemaailmse meditsiiniüliõpilaste seltside ühenduse üldkoosolek, mis toob
kokku eri riikide arstiteadusüliõpilaste esindajad, et vahendada kogemusi ja informatsiooni
erinevate projektide kohta, sõlmida sõprus- ja partnerlussidemeid ning diskuteerida
ülemaailmset tervishoiupoliitikat puudutavatel teemadel ning võtta vastu seisukohti maailma
elanikkonna tervist puudutavates küsimustes.
03.-05.08.2018 Eesti Noorteühenduste Liidu suvekool
September
05.09.2018 Diskussioon: elu alguse ja elu lõpu õiguslikust raamist
06.09.2018 Mentorlusprogrammi avaüritus: mentorlusprogrammi eesmärgiks on aidata uutel
liikmetel EAÜSi sisse sulanduda. Avaürituse eesmärgiks on koolitada ja juhendada mentorid
välja.
10.-27.09.2018 EAÜSi Rebasehüpe 2018: projekt, mille käigus tutvustatakse
esmakursuslastele õppehooneid, EAÜS-i ja selle töögruppide tööd, toimusid erinevad
teemaõhtud ja töötoad.
10.09.2018 Rebasehüpe: EAÜSi tutvustav üritus: eesmärgiks anda esmakursuslastele
ülevaade EAÜSist ja selle töögruppidest.
11.09.2018 Rebasehüpe: Sügislaat: eesmärgiks tutvustada ja värvata uusi liikmeid EAÜSi.
12.09.2018 Rebasehüpe: Haridusgrupp - Teekond õige diagnoosini: rebasehüppe raames
toimunud haridusgruppi tutvustav üritus. Arsti ülevaatel tutvuti erinevate haiguslugudega
meditsiiniseriaalides. Mida seriaalis valesti tehakse ja Eestis teistmoodi lahendatakse.
Eesmärk on tõsta arstitudengite võimekust tulevikus meditsiiniabi osutades.
13.09.2018 Rebasehüpe: Rahvatervis 101: rahvatervise töögruppi tutvustav üritus, kus antakse
ülevaade põhilistest töögrupi projektidest ja üritustest.
13.09.2018 Ole Rohkem tudengimess
18.09.2018 Rebasehüpe: Rebaste orienteerumine: spordigruppi tutvustav üritus, kus rebased
said tutvuda EAÜSi ja Tartu linnaga.

20.09.2018 Rebasehüpe: Välisvahetust tutvustav õhtu: välisvahetuse töögruppi tutvustav õhtu.
Kliinilises või teaduslikus välisvahetuses käinud üliõpilased jagavad muljeid ning soovitusi
järgmistele kandidaatidele ning huvilistele.
25.09.2018 Rebasehüpe: Humanitaarabiõhtu: rahu- ja inimõiguste töögruppi tutvustav üritus.
Eesmärk on arstitudengeid muuta teadlikumaks inimõiguse probleemidest ja anda edasi
oskusi humanitaarabi osutamisel.
26.09.2018 Rebasehüpe: Orgasmilabor: seksuaaltervise töögruppi tutvustav üritus, mille
eesmärgiks oli suurendada arstitudengite teadmisi orgasmi kohta.
27.09.2018 Rebasehüpe: EAÜSi sügispiknik: traditsiooniline lõimumissündmus, mille
eesmärgiks on uute liikmete integreerimine EAÜS-i liikmeskonda.
28.-29.09.2018 Kuressaare haigla külastus: tutvustatakse arstiteadusüliõpilastele teisi
raviasutusi peale SA Tartu Ülikooli Kliinikumi, kus veedame kogu õpiperioodi, et tulevased
arstid oleks tuttavad enda väljavaadete ja võimalustega tulevikus.
28.09.2018 Teadlaste Öö Kaisuloomahaigla: kaisukaruhaigla raames käivad arstitudengid
lasteaedades pakkudes lastele võimalust ravida oma kaisukarusid. Projekti eesmärgiks on
vähendada „valge kitli hirmu“ laste seas, mis vähendab arsti juures käimise edasilükkamist ja
parandab õigeaegset haiguste diagnoosimist ning võimalike tüsistuste ärahoidmist.
Oktoober
02.10.2018 Rebasehüppe tänuüritus: eesmärgiks tänada ja tunnustada liikmeid, kes aitasid
korraldada “Rebasehüpet”
04.10.2018 Medicina Tutvumispidu: sotsiaalne üritus kogu meditsiini valdkonnale,
propageerides EAÜSi kuulumist ja alustab uut õppeaastat.
09.10.2018 Eesti Arsti artiklikonkursi infoõhtu: Eesti Arsti artiklikonkursi tutvustav õhtu, et
innustada tudengeid tegelema teadustööga ja anda kogemust artiklite kirjutamisega.
10.10.2018 Välisvahetust tutvustav õhtu: kliinilises või teaduslikus välisvahetuses käinud
üliõpilased jagavad muljeid ning soovitusi järgmistele kandidaatidele ning huvilistele.
11.10.2018 Viipekeele koolitus: eesmärgiks on valmistada arstitudengeid ette osutama
kvaliteetset ja kogukonnasõbralikku terviseabi erivajadustega inimestele.
12-14.10.2018 Seksuaaltervise töögrupi sisekoolitus: koolitati uusi ja vanu lektoreid rääkima
noortele seksuaaltervisest ning pandi paika õppeaasta eeldatav loenguplaan.
15.10.2018 Organidoonorluse õhtu: organidoonorlust käsitlev õhtu, et suurendada
arstitudengite teadmisi antud teemal. Eesmärk on eestlaste informeerimine ja teadmiste
suurendamine antud teemal.
15.10.2018 Medicina mälumäng
16.10.2018 Õmblemiskoolitus
18.10.2018 EAÜSi tutvumisõhtu: ühisüritus uutele ja vanadele liikmetele omavahel lähemalt
tutvumiseks, uutele liikmetele tutvustatakse organisatsiooni ajalugu ja väärtuseid.

20.-21.10.2018 Eesti Noorteühenduste
organisatsioonide vahelist koostööd.

Liidu

sügisseminar:

eesmärgiks

suurendada

20.10.2018 Esmaabi lektorite koolitus
20.10.2018 Medicina võrkpalliturniir: Tartu Ülikooli Meditsiiniteaduste Valdkonna
üliõpilastele ja õppejõududele mõeldud spordisündmus, propageerimaks aktiivset ja
sportlikku meelelahutust ning tutvustamaks spordiala.
23.10.2018 Diagnostikaring
25.10.2018 Eesti Nooremarstide Ühenduse konverents
26.10.2018 Teenuste arendamise koolitus: eesmärgiks koolitada töögrupijuhte ja liikmeid, et
EAÜSi poolt pakutavad teenused jõuaksid paremini inimesteni.
November
03.11.2018 Eakate päev: Tartu linna eakatele mõeldud iga-aastane sündmus, mille eesmärgiks
on tõsta eakate teadlikkust vananemisega seotud iseärasustest ning anda informatsiooni,
kuidas enda tervise eest paremini hoolitseda.
05-08.11.2018 MEFF: Meditsiiniteemaliste Filmide Festival. Näidatakse huvilistele
meditsiiniga seotud mängu- ja dokumentaalfilme, mida pärast kommenteerivad antud
konkreetse valdkonna spetsialistid, toimub üldine arutelu filmis käsitletud teemadel.
10.-11.11.2018 Kasvufaktor-6: koolitus paralleelsete programmidega juhtkonnale ja
aktiivsetele liikmetele ning uutele liikmetele; käsitletakse vajalikke oskusi nagu
organisatsiooni juhtimine, avalik esinemine, koostöö rahvusvahelisel tasandil ja IT
lahendused meditsiinis.
14.11.2018 R&I Debatt: Rahu- ja inimõiguste töögrupi poolt korraldatud debatt.
14.11.2018 Õuduste mõis: Vabas õhkkonnas üritus koostöös Eesti Õdede Liidu
Õendusüliõpilaste Seltsinguga. Eesmärgiks oli suurendada omavahelist koostööd õendus- ja
arstitudengite vahel läbi erinevate ülesannete lahendamise.
16.11.2018 Verevõtu- ja kanüülikoolitus
17.11.2018
Diabeedipäev:
ülemaailmse
diabeedipäeva
raames
mõõdavad
arstiteadusüliõpilased soovijate veresuhkrut ning jagavad diabeediga seotud informatsiooni.
19.11.2018 Laste väärkohtlemise seminar: Rahu ja inimõiguste töögrupi poolt korraldatud
seminar. Eesmärgiks juhtida tähelepanu laste väärkohtlemise teemale ning kuidas seda ära
tunda.
20.11.2018 Biomeditsiini ring: Geenidoonorlus
20.11.2018 Mentorite tänuüritus: eesmärgiks tänada inimesi, kes olid uutele EAÜSi liikmetele
mentoriteks.
24.11.2018 Sügisene üldkoosolek: organisatsiooni kõrgeim juhtimisorgan, mille käigus annab
juhtkond aru enda tegevusest, osavõtt on kohustuslik kõikidele liikmetele ning koosoleku
käigus valitakse uus revisjonikomisjon ja välisvahetuse töögrupi juht järgnevaks aastaks.

28.11.2018 Triaažikoolitus: haridusgrupi koolitus. Eesmärgiks on läbi praktilise koolituse
õpetada triaažimist.
29.11.2018 Abiarsti/üldarsti ellujäämiskursus - rütmihäired: Ürituse eesmärgiks on vaadelda
mõnd haigusseisundit sümptomite põhjal, kuidas jõuda diagnoosini ja kuidas käituda edasi.
Üritusel osalenud tudengid saavad tulevikus paremini hakkama erinevates olukordades
töötades nii abiarsti või üldarstina.
Detsember
01.-02.12.2018 Vaimse tervise koolitajate koolitus: Koolitus arstiteaduse ja psühholoogia
tudengitele koostöös Peaasi MTÜ noortega. Koolituse eesmärgiks on anda osalejatele
teadmised ja oskused, et gümnaasiuminoortele anda vaimse tervise loenguid, õpetada vaimse
tervise probleeme ära tundma, abi otsima ja vähendada probleemidega seotud
stigmatiseeritust.
04.12.2018 Diagnostikaring
05.12.2018 ENÜ residentuuriõhtu: Koostöös Eesti Nooremarstide Ühendusega tutvustavad
erinevate erialade residendid tudengitele oma eriala ja residentuurivõimalusi Eestis.
10.12.2018 Medicina mälumäng
11.12.2018 Välisvahetuse Pre-Departure Training
12.12.2018 EAÜSi jõulupidu: EAÜSi iga-aastane ühisüritus, mille eesmärgiks on ühiselt aega
veeta, EAÜSi sisekliima parandamine ja meeskonna töö soodustamine.
13.12.2018 Üldarsti/abiarsti ellujäämiskursus - mürgistused. Ürituse eesmärgiks on vaadelda
mõnd haigusseisundit sümptomite põhjal, kuidas jõuda diagnoosini ja kuidas käituda edasi.
Üritusel osalenud tudengid saavad tulevikus paremini hakkama erinevates olukordades
töötades nii abiarsti või üldarstina.
14.12.2018 Kiiritusravi-teemaline väljasõit PERHi: tutvustatakse arstiteadusüliõpilastele teisi
raviasutusi peale SA Tartu Ülikooli Kliinikumi. Tutvustati PERHi kiiritusravi osakonda.
15.12.2018 Treeningpäev: Tartu Ülikooli Meditsiiniteaduste Valdkonna üliõpilastele ja
õppejõududele mõeldud spordisündmus, kus saab võistelda erinevatel aladel ning proovida
uusi alasi, eesmärgiks tõsta teadlikkust aktiivse eluviisi kasulikkusest.
16.12.2018 Eesti Noorteühenduste Liidu talveakadeemia ja aastalõpugalal osalemine
18.12.2018 Kunstiteraapia töötuba: Rahu- ja inimõiguste töögruppi poolt korraldatud töötuba
eesmärgiga juhtida tähelepanu vaimsele tervisele ja selle eest hoolitsemisele.
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2018

31.12.2017

Lisa nr

Raha

25 610

26 049

2

Kokku käibevarad

25 610

26 049

25 610

26 049

26 049

21 863

Varad
Käibevarad

Kokku varad
Kohustised ja netovara
Netovara
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem
Aruandeaasta tulem
Kokku netovara
Kokku kohustised ja netovara

-439

4 186

25 610

26 049

25 610

26 049
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Tulemiaruanne
(eurodes)

2018

2017

Lisa nr

Liikmetelt saadud tasud

7 235

4 725

3

Annetused ja toetused

11 418

22 465

4

5 801

4 162

Muud tulud

28 838

23 758

Kokku tulud

53 292

55 110

-50 731

-47 864

Tööjõukulud

-3 000

-3 060

Kokku kulud

-53 731

-50 924

Põhitegevuse tulem

-439

4 186

Aruandeaasta tulem

-439

4 186

Tulud

Tulu ettevõtlusest

5

Kulud
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

6
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2018

2017

-439

4 186

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus

0

699

Makstud intressid

0

-699

-439

4 186

-439

4 186

26 049

21 863

-439

4 186

25 610

26 049

Lisa nr

Rahavood põhitegevusest
Põhitegevuse tulem

Kokku rahavood põhitegevusest
Kokku rahavood
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses
Raha ja raha ekvivalentide muutus
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

2

2
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Kokku netovara
Akumuleeritud tulem
31.12.2016
Aruandeaasta tulem
31.12.2017
Aruandeaasta tulem
31.12.2018

21 863

21 863

4 186

4 186

26 049

26 049

-439

-439

25 610

25 610
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsi (80068213) 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 pangakontode saldosid.
Äritegevuse rahavood on koostatud kasutades kaudset meetodit.
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.

Lisa 2 Raha
(eurodes)

31.12.2018

31.12.2017

Rahalised vahendid pangakontodel

25 610

26 049

Kokku raha

25 610

26 049

2018

2017

7 235

4 725

7 235

4 725

Lisa 3 Liikmetelt saadud tasud
(eurodes)

Mittesihtotstarbelised tasud
Liikmemaksud
Kokku liikmetelt saadud tasud
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Lisa 4 Annetused ja toetused
(eurodes)

2018

2017

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

11 418

22 465

Kokku annetused ja toetused

11 418

22 465

2018

2017

Rahaline annetus

11 418

22 465

Kokku annetused ja toetused

11 418

22 465

2018

2017

Arstiüliõpilastele ühistellimuste maksete vahendus

11 799

8 640

Arstiüliõpilaste välisvahetused

10 800

9 835

6 239

5 283

28 838

23 758

2018

2017

2 242

2 287

758

773

3 000

3 060

1

1

31.12.2018

31.12.2017

468

435

Rahalised ja mitterahalised annetused

Lisa 5 Muud tulud
(eurodes)

Seminaride ja teabepäevade korraldamine
Kokku muud tulud

Lisa 6 Tööjõukulud
(eurodes)

Palgakulu
Sotsiaalmaksud
Kokku tööjõukulud
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale

Lisa 7 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga

Füüsilisest isikust liikmete arv

Seltsil oli 31.detsember 2018 seisuga 468 füüsilisest isikust liiget (31.detsember 2017 seisuga 435 füüsilisest isikust liiget). Juriidilisest isikust
liikmed seltsil puuduvad.
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