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Mittetulundusühing Diabeedispetsialistid 2016. a. majandusaasta aruanne

Tegevusaruanne

MTÜ Diabeedispetsialistid on loodud 15.01.2015 aastal. Ühingu põhieesmärgiks on arendada dibeediõenduse valdkonda ning

tõsta tervishoiutöötjate teadmisi diabeedi teemadel. MTÜ Diabeedispetsialistid tegevuse eesmärk on Eestis diabeedi valdkonnas töötavate

spetsialistide kokku koondamine, tagamaks valdkonna jätkusuutlikkus ning diabeedialase abi kättesaadavus ja ühtlane kvaliteet.

MTÜ Diabeedispetsialistid korraldab ja koordineerib erinevaid täiendkoolitusi, teeb koostööd riiklike-, munitsipaal-, sotsiaal-ja haridusvaldkonnas

ning erasektoris tegutsevate organisatsioonidega, parandamaks spetsialistide enesearengu võimalusi, algatab ja osaleb diabeedialases

teadustöös ja projektides. 2016 a. on meie ühingus 28 diabeediõde üle Eesti erinevatest haiglatest ja muudest tervishoiuasutustest.

Ühinguga alustades 2015.a on tehtud aktiivset teavitustööd meie olemasolust ja ideest arendada ja kokkukoondada diabeedi haigetega

tegelevatest tervishoiutöötajatest. Ettekanded ja tutvustamised Eesti Endokrinoloogia Seltsi üritusel kui ka Eesti Diabeediliidu kokkusaamisel.

Lisaks oleme kaasa rääkinud haigekassa koosolekul, kus teemaks diabeediõdede esmased ja korduvad vastuvõtud ning selle ajaline kestvus.

Ühingu ideed ja visiooni on positiivselt vastuvõtnud nii erialaarstid kui ka teised seltsid ja ühingud, mis tegelevad samuti diabeedivaldkonnaga. 

Üheks tähtsamaks sammuks loeme ühingu kodulehekülje valmimist www.diabeedispetsialistid.ee. Kodulehekülg koondab kokku kõige uuemat

infot diabeedist ja selle enesekontrollist. Koduleht täieneb pidevalt, kus on rohkelt infot meie tegemistest ja erinevatest koolitustest.

Koduleheküljel planeerime lisaks uuendusi ning läbi uuenduste rohkem selle lehekülje kasutajaid. 2016. a oleme arendanud

jätkuvalt diabeedialast koolitustegevust ühingu liikmetele. Koolitusi on tehtud nii Tartus kui ka Tallinnas 2016. a jooksul. 

2017. aasta peamisteks eesmärkideks on 2 suurt koolitust diabeediõdedele kui ka üldisemalt tervishoiutöötajatele nii Põhja- kui ka Lõuna-Eestis,

et populariseerida diabeediõendust ning selle alase info edastamist antud sektorile. Samuti peame oluliseks järjepidevat täiendavate teamiste

andmist ühingu liikmetele. Uueks suunaks on välja töötada Diabeedi ABC tervishoiutöötajatele kui ka kogu Eesti elanikkonnale. Oluline on

diabeedialast täiendkoolitust viia ka Eesti tervishoiu kõrgkoolide valikainetesse.
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Mittetulundusühing Diabeedispetsialistid 2016. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2016 31.12.2015 Lisa nr

Varad    

Käibevarad    

Raha 2 786 673 2

Nõuded ja ettemaksed 535 320 3

Kokku käibevarad 3 321 993  

Kokku varad 3 321 993  

Kohustised ja netovara    

Kohustised    

Lühiajalised kohustised    

Võlad ja ettemaksed 20 0  

Kokku lühiajalised kohustised 20 0  

Kokku kohustised 20 0  

Netovara    

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 993 0  

Aruandeaasta tulem 2 308 993  

Kokku netovara 3 301 993  

Kokku kohustised ja netovara 3 321 993  
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Mittetulundusühing Diabeedispetsialistid 2016. a. majandusaasta aruanne

Tulemiaruanne
(eurodes)

 2016 15.01.2015 -

31.12.2015

Lisa nr

Tulud    

Liikmetelt saadud tasud 830 540 4

Tulu ettevõtlusest 11 280 0  

Muud tulud 0 636  

Kokku tulud 12 110 1 176  

Kulud    

Mitmesugused tegevuskulud -6 013 -183  

Tööjõukulud -3 789 0 5

Kokku kulud -9 802 -183  

Põhitegevuse tulem 2 308 993  

Aruandeaasta tulem 2 308 993  



6

Mittetulundusühing Diabeedispetsialistid 2016. a. majandusaasta aruanne

Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2016 15.01.2015 -

31.12.2015

Rahavood põhitegevusest   

Liikmetelt laekunud tasud 810 0

Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest 11 085 0

Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest -5 993 0

Väljamaksed töötajatele -3 789 0

Kokku rahavood põhitegevusest 2 113 673

Kokku rahavood 2 113 673

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 673 0

Raha ja raha ekvivalentide muutus 2 113 673

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 2 786 673
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Mittetulundusühing Diabeedispetsialistid 2016. a. majandusaasta aruanne

Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

Aruandeaasta tulem 993 993

31.12.2015 993 993

Korrigeeritud saldo

31.12.2015
993 993

Aruandeaasta tulem 2 308 2 308

31.12.2016 3 301 3 301



8

Mittetulundusühing Diabeedispetsialistid 2016. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Mittetulundusühing Diabeedispetsialistid 2016. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea

raamatupidamistavaga.

Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise

Toimkonna poolt välja antud juhendid (RTJ). Aruanne on koostatud lähtudes põhimõttest, et mittetulundusühing on jätkuvalt tegutsev.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena on kajastatud raha panga arveldusarvel. Raha ja selle ekvivalendid on bilansis hinnatud õiglases väärtuses,

mis baseerub bilansipäeva Eesti Panga ametlikel valuutakurssidel. Kõik rahalised vahendid hoitakse pangas arvelduskontol. Mittetulundusühing

Diabeedispetsialistid on kasutusel vaid euro. Liikmemaksud tasutakse MTÜ liikmete poolt ainult pangakontole arvelduste korras.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena on kajastatud ostjatelt laekumata arved ja laekumata liikmemaksud 2016 aasta eest MTÜ liikmetelt.

Tulud

Tuluna on kajastatud mittesihtotstarbelised annetused/toetused on ühingu liikmetelt saadud liikmemaksud ja sisseastumismaksud,

laekunud tegevustoetused ning

muud laekunud mittesihtotstarbelised annetused/toetused. Mittesihtotstarbelised annetused ja toetused kajastatakse tuluna hetkel, mil

annetus/toetus muutub sissenõutavaks (võttes vajadusel arvesse perioodi, mille eest need on tasutud).

Kulud

Tulude ja kulude aruandes näidatakse kulud kirjete viisil, lähtudes nende olemusest, kusjuures üksikute tegevusharude ja üldkulude

sarnased kirjed summeeritakse. Ettevõtluse kulude kontodele kirjendatakse otsesed kulud (kaup, materjal, teenused) ilma tööjõukuludeta.

Tööjõukulude kontodele kirjendatakse põhitegevuse ja halduse tööjõukulu. Tulude ja kulude aruandes näidatakse kogu MTÜ

tööjõukulu (projektide, ettevõtluse, halduse) vastavatel tööjõukulude kirjetel.

Seotud osapooled

MTÜ aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapooleks juhatuse liikmed ja nende

isikute lähedasi pereliikmeid ja nende poolt kontrollitavaid või nende olulise mõju all olevaid ettevõtteid.

Lisa 2 Raha
(eurodes)

 31.12.2016 31.12.2015

Arvelduskonto 2 786 673

Kokku raha 2 786 673
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Mittetulundusühing Diabeedispetsialistid 2016. a. majandusaasta aruanne

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2016 12 kuu jooksul

Nõuded ostjate vastu 495 495

Nõuded seotud osapoolte

vastu
40 40

Kokku nõuded ja

ettemaksed
535 535

 

 31.12.2015 12 kuu jooksul

Nõuded seotud osapoolte

vastu
320 320

Kokku nõuded ja

ettemaksed
320 320

Lisa 4 Liikmetelt saadud tasud
(eurodes)

 2016 15.01.2015 -

31.12.2015

Mittesihtotstarbelised tasud   

Liikmemaksud 830 540

Kokku liikmetelt saadud tasud 830 540

Lisa 5 Tööjõukulud
(eurodes)

 2016 15.01.2015 -

31.12.2015

Palgakulu 2 855 0

Sotsiaalmaksud 935 0

Pensionikulu 57 0

Kokku tööjõukulud 3 847 0

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 2 0

Lisa 6 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2016 31.12.2015

Füüsilisest isikust liikmete arv 28 32

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes
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Mittetulundusühing Diabeedispetsialistid 2016. a. majandusaasta aruanne

 31.12.2016 31.12.2015

Nõuded Nõuded

Asutajad ja liikmed 40 320

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja

muud olulised soodustused
  

 2016 15.01.2015 -

31.12.2015

Arvestatud tasu 2 855 0

MTÜ Diabeedispetsialistud on seisuga 31.12.2016.a. 28 liiget, kõik on füüsilisest

isikust liikmed. MTÜ juhatus koosneb 2 liikmest.



 

 

MTÜ Diabeedispetsialistide juhatuse liikmete  akt 2016 aasta kohta 

 

2016 aastal toimus MTÜ Diabeedispetsialistide ühingus kaks üldkoosolekut. Esimene 

üldkoosolek toimus Tallinnas (PERH-i koolituskeskuses) 21.04.17. Üldkoosolekul osales 17 

liiget (61%). Teine üldkoosolek tehti elektroonselt 14.07.16. Elektroonneüldkoosolek ei olnud 

otsustusvõimeline, kuna 51% liikmetest ei andnud õigeks ajaks digiallkirju (tähtaeg oli kolm 

kuud). 

Juhatuse liikmete koosolekuid toimus 2016 aastal kuuel korral. Põhikirja järgi toimuvad 

juhatuse koosolekud kord kvartalis. Üldkoosoleku protokollid kui ka juhatuse koosolekute aktid 

on MTÜ Diabeedispetsialistide dokumentatsiooni kaustades (Dropbox). Dokumentatsioonile 

on ligipääs juhatuse liikmetele (Maarja Randväli, Urmeli Joost)  ja 2016 a revisjonile (Aili 

Saukas). 

 

04.05.2017 

Juhatuse liikme allkirjad: /allkirjastatud digitaalselt/ 

Maarja Randväli 

Urmeli Joost 



  
 
 
                                   MTÜ Diabeedispetsialistid 
 
                                          Revisjoni akt 
 
 
 
 
 
Revident Aili Saukas viis läbi MTÜ Diabeedispetsialistid 2016. aasta majandus- ja 
raamatupidamisaruande revideerimise 9.-10. mail 2017.a. 
Revideerimise tulemusel leiti, et MTÜ Diabeedispetsialistid  majandustegevuse 
koordineerimine on olnud asjakohane. 
Olen seisukohal, et Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest lähtuvalt koostatud 
raamatupidamise aastaaruanne on kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga ja 
kajastab õigesti MTÜ Diabeedispetsialistid finantsseisundit seisuga 31.12.2016.a. 
ning lõppenud aruandeperioodi majandustulemust ja rahavoogusid. 
  
 
 
Revident: 
 
Aili Saukas 
 
Tallinnas, 11. mail 2017.a. 
 
 
 

      
 


