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Tegevusaasta 2016 Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsis 
 
EAÜS tegi 2016. aastal olulise hüppe organisatsiooni arengus. Majanduslik seis on jätkuvalt 
stabiilne, mistõttu olema suutnud suurendada enda panust nii korraldatud projektidesse kui 
ka liikmete arengusse. Meie tegevused on kindlalt suunatud meie missiooni ja visiooni – „et 
maailma kõige tervemad ja õnnelikumad inimesed elavad Eestis“ – elluviimisele. Toimunud 
ettevõtmiste kvaliteet ning läbimõtestatus on kasvanud.  
2016. aastal sai EAÜS palju meediakajastust, välja võib tuua meedia huvi organisatsiooni 
tegemiste vastu (raadio- ja teleintervjuud) ning liikmete avaldatud arvamusartiklid mitmetes 
Eesti ajalehtedes. Osaliselt oli suurenenud meediahuvi seotud ka 25. juubeliaastaga. 
Samuti on ühingu sotsiaalmeedia taseme mõju olnud stabiilselt tõusu tendentsis.  
Tähtsamateks sündmusteks võib lugeda Visioonikonverentsi “Tervise tuhat tahku”,   
25. EAÜSi sünnipäeva puhul välja antud raamatut “EAÜS 25 - Seltsi segasem”, EAÜS25 
üritusi ja galat, strateegia vastuvõtmise ning rakendamise, “EAÜSiga edasi!” projekti.  
Järjest rohkem oleme tervishoiumaastikul arvestatavad koostööpartnerid. Meie arvamus on 
erinevatele osapooltele oluline ning meilt küsitakse tihti sisendit. “EAÜSiga edasi!” projekt on 
märgatavalt edendanud liikmete organisatsiooni ja meeskonna juhtimise alaseid teadmisi, 
mis on igapäevaselt meditsiinitöötajate töös oluline.  
Meie roll ja maine rahvusvahelisel tasandil on saanud vaid positiivset tagasisidet - oleme 
arvestatavad liikmed IFMSAs ning EAÜSi liige, Priit Tohver, on antud organisatsiooni 
Euroopa regiooni juht.  
Soovime jätkata samal kursil, millel liigume praegu. Jätkuvad tegevused organisatsiooni 
arendamise nimel, valmivad koolitusplaan, järgmise juhtkonna tegevusaastaplaanid ning 
eelarve. Edasi tegutsetakse ka koostöös Sotsiaalministeeriumi ja teiste organisatsioonidega 
Eesti tervishoiupoliitikat kujundavates küsimustes ning jätkatakse ühingu liikmeid ja 
meditsiiniharidussüsteemi arendavaid ning Eesti tervist edendavaid projekte. 
  



 

Tähtsamad sündmused aastal 2016 
01.-31.01 Nutitervise kuu - jaanuarikuu oli pühendatud nutiseadmete tervislikule 
kasutamisele ja võimalikele tehnilistele lahendustele meditsiinis. Korraldasime koolinoortele 
ja tudengitele videokonkursi teemal „Nutikas olevik = tervislik tulevik?” Seeläbi suunasime 
noori kaasa mõtlema nutiseadmete rolli üle nii oma kui ka ühiskonna tervise ja selle arengu 
seisukohast. 
01.-29.02 Füüsilise tervise kuu - veebruaris töötasime selle nimel, et nakatada inimesi 
trennipisikuga ja anda nende elustiilile aktiivsema tõuke. Selle jaoks viisime liikumise ja 
motivatsiooni liikumiseks kontorisse kätte - kontorivõimlemised Tartu ettevõtete kontorites.   
20.02 toimus visioonikonverents “Tervise tuhat tahku” Tallink Spa & Conference Hotel 
konverentsikeskus. Ürituse eesmärgiks oli arutleda, milline võiks näha välja tervishoiu 
süsteem tulevikus ning kuidas me saame selle kujundamisele kaasa aidata.   
27.02-28.02 vaimse tervise koolitajate koolitus - suunatud arstitudengitele, kes läksid 
koolidesse rääkima õpilastele vaimsest tervisest. Koolitusi läbi viies oli kaasas ka 
Peaasjaliku Noored esindaja, kes rääkis oma kogemusloo.  
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.  
01.-31.03 Vaimse tervise kuu - märtsikuu oli pühendatud vaimsele tervise, mis on inimese 
lahutamatu osa. Läbi töötubade ja arutelude õppisime koos enda vaimse tervise eest 
hoolitsema ja lähedase inimese muret märkama. 
02.03-08.03 toimus IFMSA (International Federation of Medical Students Associations) 
General Assembly March Meeting Maltal, kus EAÜSi esindas viieliikmeline delegatsioon. 
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. 
19.03 toimus Medicina valdkonna Korvpalliturniir - Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste 
valdkonna üliõpilastele ja õppejõududele mõeldud spordisündmus, propageerimaks aktiivset 
ja sportlikku meelelahutust ning tutvustamaks spordiala.  
22.03 toimus vaimse tervise ja vabaduse õhtu toimus Hugo Treffneri Gümnaasiumis. Eesti 
Arstiteadusüliõpilaste Seltsi Rahvatervise töögrupp kutsus kõiki huvilisi rahulikule õhtule, kus 
õpiti stressiga toime tulema. Alustati seminariga stressiga toimetulekust ülikoolis, seejärel 
räägiti Ärksusest. Pärast seminare oli võimalik osaleda jooga õpitoas. Seminaridel osalejate 
piirarv oli 40, millest kõik said täidetud.  
24.03-28.03 toimus NECSE (Northern European Cooperation of Sex Education) Hollandis. 
Tegemist on Põhja-Euroopa riikide seksuaaltervise edendamisega tegelevate üliõpilaste 
koostööprojektiga, mille eesmärgiks on kogemuste vahetamine ning informatsiooni ning 
ideede jagamine kõnealuse valdkonna projektide kohta. Aastal 2016 oli NECSE peateemaks 
“Seksitöö ja inimkaubandus”.  
01.-30.04 Eesti tervise kuu - aprilli kuul korraldasime üritusi, mis olid suunatud kõikidele 
eestlastele – noortele ja vanadele, suurtele ja väikestele. Tallinnas ja Tartus sai 
Tervisepäeval mõõta nii veresuhkru kui kolesterooli taset ning kontrollida keha 
rasvaprotsenti ja vererõhku. Organidoonorluskampaania suunas inimesi doonorluse üle 
mõtisklema ning oma arvamust lähedastega jagama. 



01.04-02.04 toimusid Eesti Arstiteadusüliõpilaste Päevad - igal aastal toimuv 
terviseteemaline konverents, mille eesmärgiks on avardada arstiteadusüliõpilaste mõtlemist 
ning laiendada silmaringi, pakkudes arutelu erinevatel teemadel.  
09.04 toimus EAÜS-i 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. 
16.04 Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsi 25. aastapäevale pühendatud pidulik ball - 
tunnustati ja tänati orgnisatsiooni jaoks tähtsaid inimesi, toetajaid ning aktiivseid liikmeid. 
17.04 toimus Saalihokiturniir Tartu Ülikooli Spordihoones - Tartu Ülikooli Meditsiiniteaduste 
Valdkonna üliõpilastele ja õppejõududele mõeldud spordisündmus, propageerimaks aktiivset 
ja sportlikku meelelahutust ning tutvustamaks spordiala.  
22.04-26.04 toimus IFMSA European Regional Meeting Kreekas - IFMSA Euroopa regiooni 
liikmesorganisatsioonide esindajate kohtumine, mille eesmärgiks on arutleda regiooni 
tervisküsimuste üle. 
Tartu Tudengite Kevadpäevad 2016 - korraldatakse meditsiiniteemalisi tudengivõistluseid, nt 
Moodne Meditsiiniline Viievõistlus, Doonoripäevad (27. aprill) jt. Osalesid tudengid üle Tartu. 
Võrreldes eelmise aastaga tõusis doonoriks käinud inimeste arv. 
28.04 toimus 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. 2016. 
aastal esitati konkursil seitse võistlustööd ning võtjaks osutuks ettekanne “Migreeni käsitlus 
haiglaeelses etapis” (Sirli Saar ja Siim Rinken).  
5.-6. mai toimusid Eesti Arstide Päevad - meditsiiniteemaline konverents, kuhu kõik 
arstiteadusüliõpilased on oodatud tasuta osalema, samuti võttis EAÜS aktiivselt osa 
sündmuse korraldamisest; 
13.05 leidis aset 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). 
14. 05 Meditsiiniteaduste Valdkonna jalgpalliturniir - Tartu Ülikooli Meditsiiniteaduste 
Valdkonna üliõpilastele ja õppejõududele mõeldud spordisündmus, propageerimaks aktiivset 
ja sportlikku meelelahutust ning tutvustamaks spordiala.  
14.05-15.05 toimus EAÜS-i juhtkonna sisekoolitus - 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. Koolitajaks oli 
Kristina Mänd. 
Ülemaailmne homofoobiavastane päev - propageeritakse tolerantsust ning sotsiaalmeedias 
toimub pildikampaania "LOVE - I see the person behind their sexuality". 
19.05 toimus Kevadpiknik - pannakse punkt hooaja tegevusele ning veedetakse ühiselt aega 
enne eksamisessiooni ning suvevaheaja algust. 
28.05-29.05 leidis aset Rattamatk - Tatu Ülikooli Meditsiiniteaduste valdkonnale mõeldud 
sportlik ettevõtmine, mille eesmärgiks on edendada liikmete tervislikku eluviisi ning üksteist 
paremini tundma õppida. 
01.08.-07.08 toimus Mehhikos IFMSA General Assembly August Meeting - 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. 2016. aastal kandideeris ja valiti EAÜSi liige Priit Tohver 
juhtima IFMSA Euroopa regiooni. 
28.08-08.09 leidis aset Rebasehüpe 2016 - projekt, mille käigus tutvustatakse 
esmakursuslastele õppehooneid, EAÜS-i ja selle töögruppide tööd, toimusid erinevad 
teemaõhtud ja töötoad. 
08.09 Sügispiknik Maarja mõisas - traditsiooniline lõimumissündmus, mille eesmärgiks 
on uute liikmete integreerimine EAÜS-i liikmeskonda. 
11.09-18.09 From Experts to Sexperts (FETS) - EAÜSi liikmed andsid üritusel 
seksuaaltervise alaseid koolitusi. FETS toimus Lõuna-Eestis.  
17.09 Mustamäe tervisepäev - Rahvatervise Töögrupp osales Musatamäe tervisepäeval, 
kus mõõdeti veresuhkrut, vererõhku ning õpetati sidumist ja elustamist.  
30.09-02.10 Seksuaaltervise töögrupi sisekoolitus - koolitati uusi ja vanu lektoreid rääkima 
noortele seksuaaltervisest ning pandi paika õppeaasta eeldatav loenguplaan.  
30.09 Valgamaa eakate terviseseminar - eesmärgiks on tõsta eakate teadlikkust 
vananemisega seotud iseärasustest ning anda infot, kuidas enda tervise eest paremini 
hoolitseda.  
08.10 Võrumaa turvalisuse- ja tervisemess  - Rahvatervise Töögrupp osales Võrumaa 
üritusel, kus mõõdeti veresuhkrut, vererõhku ning õpetati sidumist ja elustamist.  
15.10 Teenuste arendamise töötuba 15. oktoobril Atlantise konverentsikeskuses - Jannus 
Jaska juhendamisel õppisid tudengid läbi rühmatöö kuidas oma teenuseid paremini disainida 
ja millele pöörata tähelepanu nende arendamisel. 
20.10 EAÜSi tutvumisõhtu - ühisüritus uutele ja vanadele liikmetele omavahel lähemalt 
tutvumiseks, uutele liikmetele tutvustatakse organisatsiooni ajalugu ja väärtuseid 
22.10 Meditsiiniteaduste Valdkonna Võrkpalliturniir - Tartu Ülikooli Meditsiiniteaduste 
Valdkonna üliõpilastele ja õppejõududele mõeldud spordisündmus, propageerimaks aktiivset 
ja sportlikku meelelahutust ning tutvustamaks spordiala.  
29.10 EAÜS-i sügisene üldkoosolek - organisatsiooni kõrgeim juhtimisorgan, mille käigus 
annab juhtkond aru enda tegevusest, osavõtt on kohustuslik kõikidele liikmetele ning 
koosoleku käigus valitakse uus revisjonikomisjoni juht ja välisvahetuse töögrupi juht 
järgnevaks aastaks. 
07.11-10.11MEFF ehk Meditsiiniteemaliste Filmide Festival - näidatakse huvilistele 
meditsiiniga seotud mängu- ja dokumentaalfilme, mida pärast kommenteerivad antud 
konkreetse valdkonna spetsialistid, toimub üldine arutelu filmis käsitletud teemadel. Sel 
aastal toimus Meditsiiniteemaliste Filmide Festival 5. korda! Tähistamist väärt numbri puhul 
oli EAÜS ühendanud oma jõud Bioteaduste Üliõpilaste Seltsi, Tartu Ülikooli Rohuteaduse 
Seltsi ja AHHAA teaduskeskusega. Festivali raames toimus 4 filmiõhtut Ahhaa keskuse 
lektooriumis.  
13.11 Ülemaailmne diabeedipäev - koostöös Selveriga mõõdavad arstiteadusüliõpilased 
kõigis ettevõtte kauplustes soovijate veresuhkrut ning jagavad diabeediga seotud 
informatsiooni.  
18.11-20.11 Kasvufaktor-4 Põlvas - kolmepäevane koolitus paralleelsete programmidega 
juhtkonnale ja aktiivsetele liikmetele ning uutele liikmetele; käsitletakse arstide töös vajalikke 
oskusi nagu patsientidega suhtlemine, avalik esinemine kui ka organisatsiooni juhtimiseks 
vajalikke teemasid, näiteks koostöö rahvusvahelisel tasandil, meediaga suhtlemine, mõju 
hindamine. 
23.11 Välisvahetuse õhtu - välisvahetuses käinud üliõpilased jagavad muljeid ning soovitusi 
järgmistele kandidaatidele ning huvilistele. 
26.11 Meditsiiniteaduste Valdkonna tervisepäev TÜ Akadeemilises Spordiklubis - Tartu 



Ülikooli Meditsiiniteaduste Valdkonna üliõpilastele ja õppejõududele mõeldud 
spordisündmus, kus saab võistelda erinevatel aladel ning proovida uusi alasi, eesmärgiks 
tõsta teadlikkust aktiivse eluviisi kasulikkusest. 
06.12 Meditsiiniteaduste Valdkonna kabeturniir - Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna 
üliõpilastele ja õppejõududele mõeldud spordisündmus, propageerimaks aktiivset ja 
sportlikku meelelahutust ning tutvustamaks erinevaid spordialasid, antud juhul kabet;  
16.12 Juhtkonna arenguhüpe - EAÜS-i president rääkis juhtkonnale, kuidas tuleks üritusi 
reklaamida.  
 
Kogu aasta vältel korduvad sündmused: 
1. Seksuaaltervise teemalised seminarid erinevates Eesti koolides - seksuaaltervise töögrupi 
liikmed annavad erinevates Eesti koolides noorte seksuaaltervist ja -käitumist käsitlevaid 
tunde.  
2. Väljasõidud teistesse Eesti haiglatesse - tutvustatakse arstiteadusüliõpilastele teisi 
raviasutusi peale SA Tartu Ülikooli Kliinikumi, kus veedame kogu õpiperioodi, et tulevased 
arstid oleks tuttavad enda väljavaadete ja võimalustega tulevikus. 
3. Kaisukaru haigla - külastatakse lasteaedasid ja koos lastega ravitakse kaisukarusid, et 
vähendada laste hirmu ja suurendada usaldust arsti vastu. 
4. Eetikaõhtud - korraldatakse arutelusid eetiliste küsimuste üle, et parendada 
arstiteadusüliõpilaste võimet lahendada erinevaid olukordi ja konflikte; 
5. Residentuuri tutvustavad õhtud - kutsutakse oma eriala tutvustama erinevate 
programmide residendid ja vastava meditsiiniharu tunnustatud arstid, et tutvustada 
Meditsiiniteaduste valdkonna tudengitele erinevaid võimalikke valikuid tulevaseks 
professiooniks. 
6. Jooksugrupp - sügisiti ja kevaditi iganädalane ühisjooksmine, et parandada 
arstiteadusüliõpilaste sportlikku vormi; 
7. Geneetikaõhtud - erinevate geneetiliste haiguste teemalised infoõhtud kõikidele Tartu 
Ülikooli geneetikahuvilistele tudengitele; 
8. Vaktsineerimisprojekt "Vaktsineerimine - meie laste tervem tulevik" - koostöös 
Sotsiaalministeeriumiga pakutakse lapseootel emadele ja isadele vaktsineerimisalast teavet, 
et suurendada teadlikkust selle absoluutsest vajalikkusest, külastatakse perekoole ja 
antakse avalikke loenguid. 
9. Muusikaõhtud - korraldatakse esinemisi-kontserte, mille käigus on Tartu Ülikooli 
Meditsiiniteaduste valdkonna muusikaga tegelevatel üliõpilastel võimalik oma andeid 
koolikaaslastega jagada. 
10. “Pallime terviseks!” - Meditsiiniteaduste valdkonna tudengitele suunatud projekt, mille 
eesmärgiks on suunata rohkem tudengeid tervislike eluviiside poole. Toimusid iganädalased 
korv- ja võrkpalli treeningud alates septembri teisest poolest.  
11. Erinevad tervisealased koolitused, seminarid ja loengud, tervisepäevad - koostöös meie 
töögruppidega käisime erinevates Eesti paikades andmas vastavalt tellimisele 
12. Meditsiiniõigus-teemalised sündmused - koostöös õigusteadusüliõpilaste ühinguga 
ELSA Estonia Tartu alguse saanud meditsiiniõigust puudutavate seminaride sari, mis annab 
arstiteadusüliõpilastele teadmisi arstide tööd ja käitumist puudutavates õigusküsimustes, 
sarjale paneb punkti teemakonverents, mis lisaks arstiteadusüliõpilastele, on mõeldud ja 
tegevjuristidele ja -arstidele; 
13. Septembrist maini ilmuv ajakiri Curare - erinevaid meditsiinilisi ja üliõpilaseluga seotud 
sündmusi ja arvamusi kajastav EAÜS-i poolt välja antav ajakiri. 



14. 4-5 korda aastas said õppejõud, doktorandid ja põhiõppe tudengid panna ennast ühiselt 
proovile meeskondlikus Medicina mälumängus. 
15. EAÜS-i eestvedamisel alustati 2016 suvel Tervisliku Tudengiorganisatsiooni mudel 
koostamist. Dokument on vastu võetud Tartu tudengiorganisatsioonide ümarlaual 2016. 
aasta novembris, eesmärgiga kinkida Eesti Vabariigile 100. sünnipäevaks põlvkond terveid 
tudengeid. 
16. Regulaarsed juhatuse ja juhtkonna koosolekud. 
17. Regulaarsed töögruppide koosolekud. 
 
Koolitusprogrammid 

EAÜS-iga edasi (01.05.2016-31.05.2017) - KÜSK-i (Kodaniku Ühiskonna Sihtkapitali) poolt 
toetatud projekti raames viiakse läbi põhjalik koolitusprogramm, mis saab aluseks 
edaspidisele arendustööle Seltsis. Viime läbi põhjaliku koolitusprogrammi EAÜSi juhtkonnale 
ja revisjonikomisjonile, mille käigus omandatakse organisatsiooni jätkusuutlikkuse 
tagamiseks vajalikud teadmised ning oskused organisatsiooni juhtimisest, arendamisest ja 
organisatsiooni tegevuse mõju hindamisest. Võimestame uusi ja vanu seltsi liikmeid 
teadmistega, mis aitavad organisatsioonil jõuda efektiivsemalt oma sihtrühmani läbi 
kvaliteetsete projektide. Muudame organisatsiooni rahastust stabiilsemaks, suurendades 
teenustelt saadud tulu, mille abil hiljem põhjalike koolitustega ka projekti lõppedes jätkata. 
Selleks, et projekti mõju kestaks pikaajaliselt, koostame järgneva perioodi koolitusplaani, 
tegevuskava, eelarve ning juhendid mitmetele ametipositsioonidele. 
01.09.2016-01.06.2017 “OLE ROHKEM arenguprogramm” - organisatsiooni ja 
juhtimisvõimekuse arendamine. 
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Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts 2016. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2016 31.12.2015 Lisa nr

Varad    

Käibevarad    

Raha 21 863 15 644 2

Nõuded ja ettemaksed 699 0  

Kokku käibevarad 22 562 15 644  

Kokku varad 22 562 15 644  

Kohustised ja netovara    

Kohustised    

Lühiajalised kohustised    

Võlad ja ettemaksed 699 0  

Kokku lühiajalised kohustised 699 0  

Kokku kohustised 699 0  

Netovara    

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 15 644 12 502  

Aruandeaasta tulem 6 219 3 142  

Kokku netovara 21 863 15 644  

Kokku kohustised ja netovara 22 562 15 644  
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2016 2015 Lisa nr

Tulud    

Liikmetelt saadud tasud 3 445 3 227 4

Annetused ja toetused 43 653 26 176 5

Tulu ettevõtlusest 5 672 1 428  

Muud tulud 21 409 23 078 6

Kokku tulud 74 179 53 909  

Kulud    

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -55 345 -44 111  

Mitmesugused tegevuskulud 0 -17  

Tööjõukulud -12 615 -6 625 7

Kokku kulud -67 960 -50 753  

Põhitegevuse tulem 6 219 3 156  

Intressikulud 0 -14  

Aruandeaasta tulem 6 219 3 142  
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2016 2015

Rahavood põhitegevusest   

Põhitegevuse tulem 6 219 3 156

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus -699 51

Makstud intressid 699 -14

Kokku rahavood põhitegevusest 6 219 3 193

Kokku rahavood 6 219 3 193

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 15 644 12 451

Raha ja raha ekvivalentide muutus 6 219 3 193

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 21 863 15 644
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2014 12 502 12 502

Aruandeaasta tulem 3 142 3 142

31.12.2015 15 644 15 644

Aruandeaasta tulem 6 219 6 219

31.12.2016 21 863 21 863
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Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts 2016. a. majandusaasta aruanne

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 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.

Lisa 2 Raha
(eurodes)

 31.12.2016 31.12.2015

Rahalised vahendid pangakontodel 21 863 15 644

Kokku raha 21 863 15 644

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

 31.12.2016 31.12.2015

Ettemaks Maksuvõlg Ettemaks

Üksikisiku tulumaks 238  

Sotsiaalmaks 407  

Kohustuslik kogumispension 25  

Töötuskindlustusmaksed 29  

Ettemaksukonto jääk 699  0

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad 699 699  
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Lisa 4 Liikmetelt saadud tasud
(eurodes)

 2016 2015

Mittesihtotstarbelised tasud   

Liikmemaksud 3 445 3 227

Kokku liikmetelt saadud tasud 3 445 3 227

Lisa 5 Annetused ja toetused
(eurodes)

 2016 2015

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 43 653 26 176

Kokku annetused ja toetused 43 653 26 176

Rahalised ja mitterahalised annetused   

 2016 2015

Rahaline annetus 43 653 26 176

Kokku annetused ja toetused 43 653 26 176

Lisa 6 Muud tulud
(eurodes)

 2016 2015

Arstiüliõpilastele ühistellimuste maksete vahendus 8 284 6 008

Arstiüliõpilaste välisvahetused 8 870 6 150

Seminaride ja teabepäevade korraldamine 4 255 10 920

Kokku muud tulud 21 409 23 078

Lisa 7 Tööjõukulud
(eurodes)

 2016 2015

Palgakulu 9 428 3 957

Sotsiaalmaksud 3 187 2 668

Kokku tööjõukulud 12 615 6 625

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 2 2
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Lisa 8 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2016 31.12.2015

Füüsilisest isikust liikmete arv 294 294


