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Tegevusaruanne
Seljaajusonga- ja Vesipeahaigete Selts on mittetulunduslikul tegevusel baseeruv organisatsioon, kes
pakub oma liikmetele erinevaid teenuseid ja toetavaid tegevusi, et harvaesineva kaasasündinud
patoloogiaga haiged ei oleks ühiskonnas tõrjutud seisus, vaid saaksid elus võrdväärselt
eakaaslastega võimalikult iseseisvalt hakkama.
Alates 1988. aastast on esimesed 8 aastakäiku vastsündinueast ravituid SpBH sirgunud noorteks
täiskasvanuteks. Igal aastal liitub Seltsiga ca 10 uut perekonda, kus kasvamas seljaajusonga või
hüdrotseefaluse probleemhaige. Nemad vajavad kordusena Seltsi liitunud esimeste põlvkondade
kogemust, tugivõrgustikku, infot ja tugiteenuseid, milliseid Eestis mujalt arvestaval tänapäevasel
tasemel on raske leida. Ühistegevus liidab ja aitab õpetada ning toetada uusi ja vanu liikmeid

Projekti eesmärgiks on koondada üliraske kaasasündinud harvaesineva kesknärvisüsteemi
arengurikkega haigeid, nende lähedasi, spetsialiste, et haigetele inimväärne elu ja hoolitsus tagatud
oleks. Et haigetest kasvaksid võimalikult paljudest iseenesega elus toimetulevad isiksused ja nende
vanemate potentsiaalne hoolduskoormatus väheneks.
Projekti otsene sihtgrupp on erivajadustega (pea-või seljaaju kaasasündinud või omandatud
kahjustusega) lapsed, noorukid, täisealiseks sirgunud nimetatud haigustega inimesed ja nende
vanemad.
Projekti kaudne sihtgrupp on seljaajusonga ja vesipea diagnoosiga laste ja noortega
kokkupuutuvad erialaspetsialistid: õpetajad, füsioterapeudid, tervishoiutöötajad, psühholoogid,
eripedagoogid, eakaaslased .
- Seltsi liikmeskonnal ja sidusgruppidel on kindlustunne ja probleemide lahendamise võimalikkus
parimal viisil tagatud KESKUS KELLUKESE OLEMASOLUGA ning aktiivse
tegutsemisega
- Lastele ja noortele suunatud ÜRITUSTE ARV
- KOOLITUSED (arvuliselt ja osavõtjate arv) aitavad haigeid ja nende lähedasi ühiskonnas ikka
veel oleva ebaterve tõrjuva suhtumise vastu SpBH haigetesse ja nende muredesse, kasvab Seltsi
liikmete ja sidusgruppide teadlikkus SpBH patoloogia olemusest, toimetuleku võimalikkusest ja
perspektiivist. Seltsi noorteks täiskasvanuteks saanute organisatoorne võimekus ja esinemiskindlus
paraneb, projektitöö kaudu avarduvad kaasaegsed suhtlusteed.
- Arvuliselt on mõõdetav üritustest üldine osalus
KELLUKESE KESKUS on tegus
- Seltsi juhatuse koosolek ja aruande-valimiskoosolek
- Geenivaramu jaoks baasmaterjali kogumine ja töötlus
- rahvusvaheline koostöö Berlini MDPK Keskusega, haigete vastuvõtt ja
konsultatsioonid
- arvutisuhtluse arendustegevus, kodulehe täiustamine
- rehabilitatsioonigrupi tegevus

01.aprill- 30.juuni 2014
- SKA ekspertarstidele loeng „Kirurgilistest haigustest mis võivad anda puuet“ Ann Paal
02.05.2014.
- Tartu lasteaednikele, sots. Töötajatele ja lastevanematele seminar“ Seljaajusonga ja vesipeahaige
laps kollektiivis“ Lektorid Kirsti Pedak, Ann Paal, Ene Puss, Merle Poola 09.05.2014.
- Saksa arstide visiit Eestisse
- rahvusvaheline SRSBH koostöö konverents Lundis / Rootsi
- Geenivaramu jaoks baasmaterjali kogumine ja töötlus
- MAHLASUMMER 07.06.2014.
- rehabilitatsioonigrupi tegevus
01. juuli- 30. september 2014
- nõustamistegevuse elluviimine KELLUKESE nõustamiskeskuses
- laste- ja noortelaager vahetustena kokku 10 päeva /20 kohta
01.oktoober - 31. detsember 2014
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- nõustamistegevuse elluviimine KELLUKESE nõustamiskeskuses
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2014

31.12.2013

20 008

23 366

5 367

14 124

895

895

26 270

38 385

0

502

Varad
Käibevara
Raha
Nõuded ja ettemaksed
Varud
Kokku käibevara
Põhivara
Materiaalne põhivara
Kokku põhivara

0

502

26 270

38 887

Võlad ja ettemaksed

3 203

11 828

Kokku lühiajalised kohustused

3 203

11 828

3 203

11 828

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem

27 059

16 780

Aruandeaasta tulem

-3 992

10 279

Kokku netovara

23 067

27 059

26 270

38 887

Kokku varad
Kohustused ja netovara
Kohustused
Lühiajalised kohustused

Kokku kohustused
Netovara

Kokku kohustused ja netovara
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Tulemiaruanne
(eurodes)

2014

2013

Liikmetelt saadud tasud

1 307

7 613

Annetused ja toetused

39 283

143 046

360

343

40 950

151 002

-17 046

-99 092

-4 050

-6 079

-23 344

-34 691

-502

-861

Tulud

Tulu ettevõtlusest
Kokku tulud
Kulud
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
Mitmesugused tegevuskulud
Tööjõukulud
Põhivara kulum ja väärtuse langus

-44 942

-140 723

Põhitegevuse tulem

Kokku kulud

-3 992

10 279

Aruandeaasta tulem

-3 992

10 279
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2014

2013

-3 992

10 279

Põhivara kulum ja väärtuse langus

502

862

Kokku korrigeerimised

502

862

8 757

-5 238

Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus

-8 625

-9 624

Kokku rahavood põhitegevusest

-3 358

-3 721

Kokku rahavood

-3 358

-3 721

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses

23 366

27 087

Rahavood põhitegevusest
Põhitegevuse tulem
Korrigeerimised

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus

Raha ja raha ekvivalentide muutus

-3 358

-3 721

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

20 008

23 366
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Kokku netovara
Akumuleeritud tulem
31.12.2012

16 780

16 780

Aruandeaasta tulem

10 279

10 279

31.12.2013

27 059

27 059

Aruandeaasta tulem

-3 992

-3 992

31.12.2014

23 067

23 067
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
MTÜ Seljaajusonga ja Vesipeahaigete Seltsi 2014. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi
hea raamatupidamise tavaga. Hea raamatupidamise tava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida
täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud
alljärgnevates arvestuspõhimõtetes.
Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eurodes.

Raha
Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes raha pangas ja kassas.
Materiaalne ja immateriaalne põhivara
Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja
maksumusega alates 20000 kroonist [Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 20000 krooni, kajastatakse
kuni kasutusel olemisel väheväärtusliku inventarina (varudes) ja vara kasutuselt võtmise hetkel kantakse kulusse. Kuludesse
kantud väheväärtusliku inventari üle peetakse arvestust bilansiväliselt.]
Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast (k.a tollimaks ja muud
mittetagastatavad maksud) ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja –asukohta.
Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud
väärtuse langusest tulenevad allahindlused.
Juhul kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest komponentidest, millel on erinevad kasulikud eluead, on need
komponendid võetud raamatupidamises arvele eraldi varadena, määrates neile eraldi amortisatsiooninormid vastavalt nende kasulikule elueale.
Juhul kui põhivara kaetav väärtus (s.o kõrgem kahest järgnevast näitajast: vara neto müügihind või vara kasutusväärtus) on väiksem tema
bilansilisest jääkmaksumusest, on materiaalse põhivara objektid alla hinnatud nende kaetavale väärtusele.

Põhivara arvelevõtmise alampiir

1278

Finantskohustused
Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad, väljastatud võlakirjad ning muud lühi- ja pikaajalised
võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi.
Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.
Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi
kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.

Tulud
Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis
lähtudes valmidusastme meetodist.
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Lisa 2 Materiaalne põhivara
(eurodes)

Kokku
Muu
materiaalne
põhivara
31.12.2012
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus

Amortisatsioonikulu

5 641

5 641

-4 277

-4 277

1 364

1 364

-862

-862

5 641

5 641

-5 139

-5 139

502

502

-502

-502

5 641

5 641

-5 641

-5 641

0

0

31.12.2013
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus

Amortisatsioonikulu

31.12.2014
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus

Lisa 3 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2014

12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele

1 989

1 989

Muud võlad

1 214

1 214

1 214

1 214

3 203

3 203

Muud viitvõlad
Kokku võlad ja ettemaksed

31.12.2013

12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele

2 891

2 891

Maksuvõlad

7 667

7 667

Muud võlad

1 270

1 270

1 270

1 270

11 828

11 828

Muud viitvõlad
Kokku võlad ja ettemaksed
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Lisa 4 Tööjõukulud
(eurodes)

Palgakulu
Sotsiaalmaksud
Kokku tööjõukulud

2014

2013

17 421

25 818

5 923

8 873

23 344

34 691

31.12.2014

31.12.2013

269

612

Lisa 5 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga

Füüsilisest isikust liikmete arv
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