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Tegevusaruanne

Sissejuhatus
Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond on asutatud 14. novembril 2000. aastal.
Asutajad on Priit Alamäe, Teet Jagomägi, Aino Järvesoo, Arno Justus, Mart Einasto, Jaan Kallas, Antti
Kask, Malle Keis, Jaan Kelder, Jüri Kirss, Juhan Kolk, Aare Märtson, Robert Närska, Aune Past,
Jaanus Pikani, Andres Piirsoo, Parvel Pruunsild, Uudo Reino, Piret Roos, Urmas Siigur, Olari Taal,
Tiina Talvik, Raul Talvik, Jaano Uibo, Karin Varik, Merli Siff.
Sihtasutuse nõukogus on 8 liiget. 2011. aasta 21. jaanuari nõukogu koosolekul valiti Lastefondile uus
esimees – Jaan Kelder.
Sihtasutuse juhataja (juhatuse liige) on Küllike Saar, kelle volitusi pikendati järgnevaks kolmeks
aastaks 2011. aasta 28. augusti nõukogu koosoleku otsusega.

Visioon
SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi visioon on aidata areneda tervel ja lastesõbralikul Eestil, kes
hoolib oma kõige väiksematest elanikest.
Meie eesmärk on usaldusväärne, läbipaistev, elujõuline ja pikaajaliselt tegutsev lastefond - üks
tugevamaid Eesti kolmanda sektori alussambaid ja juhtiv fond Eesti laste ravitingimuste parandamisel.

Missioon
Lastefondi missioon on tõsta Eesti laste elukvaliteeti kaasaegse aparatuuri muretsemise, koolituse ja
ravi toetamise teel Eesti ühes suurimas raviasutuses, tagades seeläbi laste ravivõimaluste järjepideva
paranemise.
Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond tegutseb korraldades heategevuslikke üritusi,
heategevuskampaaniaid ja arendades sponsorsuhteid kogumaks raha haigete laste ravitingimuste
parandamiseks. Lisaks ollakse keskendutud ka püsiannetajaskonna kasvatamisele ja alates 2008.
aastast ka vabatahtlike värbamisele fondi töösse.

Eesmärgid ja nende täitmine
Sihtasutuse eesmärgid on:
• lastele antava arstiabi kvaliteedi edendamine Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastekliinikus ja
teistes lastele arstiabi osutavates Kliinikumi struktuuriüksustes;
• lastele suunatud arstiabi korraldusega seotud probleemide teadvustamine ja avalikustamine;

• elanikkonna teadlikkuse ja harituse edendamine eesmärgiga vältida lastel esinevate haiguste teket ja
arengut, tõhustada haiguste varajast avastamist ja parandada ravitulemusi;
• lastel esinevate haigustega seotud sotsiaalsete probleemide lahendamisele kaasaaitamine;
• lastele, noorukitele ja pereliikmetele tervislike eluviiside propageerimine ja õpetamine.

SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi tegevus oli läbi aasta intensiivne.
Kampaaniad ja üritused
2010. aasta detsembris valiti Swedbank´i annetuskeskkonda enneaegse või erivajadusega lapse
sünnitanud emade ja perede kogemusnõustamise projekt, mis kestis kogu 2011. aasta vältel. 2011.
aastal koguti kogemusnõustamise läbiviimiseks annetusi üle 6000 euro ning kaks kogemusnõustajat
nõustasid TÜK Lastekliiniku erinevates osakondades olevaid lapsevanemaid ja nende pereliikmeid
328 tundi.
2010. aasta lõpul sai alguse traditsiooniline Selveri heategevuskampaania „Koos on kergem“, millele
lisandus ka üle-Eestiline mündikogumiskampaania kõigis Selverites, et toetada kahe jälgimismonitori,
24 tunni vererõhuanalüsaatori ja insuliinipumpade ostmist. Lisaks jätkus varasemate aastate jooksul
kogunenud kampaaniate „Koos on kergem“ raames kogutud summa eest taastusravi arst dr Margus
Mustimetsa (kevadel) ning füsioterapeut Maria Velgani (sügisel) juhendamisel liigesehaigete laste
kahele erinevale vanusegrupile vesivõimlemine Aura veekeskuse basseinis üks kord nädalas
(Lastefond tasus nii basseini kasutamise kui ravivõimlemise juhendamise eest).
2011. aasta jaanuaris sai alguse reklaamiagentuur Vatson Wunderman´i poolt loodud avalik
sotsiaalkampaania insuliinipumpade hankimiseks diabeeti põdevatele lastele. Kampaaniale aitas leida
meediapartnereid Mediapool Vizeum. Lisaks korraldas Procter & Gamble samaks otstarbeks
kampaania „Kingi lastele rõõmu”, mis oli aktiivne perioodil 3. jaanuarist kuni 31. märtsini ja selle
tulemusena koguti üle 22 tuhande euro. Kokku koguti kahe kampaania ja teiste heategevuslike
ettevõtmiste ja üritustega üle 100 000 euro. 2011. aasta lõpul võttis Eesti Haigekassa vastu otsuse, et
alates 2012. aasta algusest alustatakse pumpade kompenseerimist 50% ja 90% ulatuses ning
tõstetakse abisaajate vanusepiir neljalt aastal 18-le.
2011. aastaks valmisid heategevusele ja kodanikuaktiivsusele suunatud õppematerjalid esimesele (I)
ja teisele (II) kooliastmele ning metoodiline juhendmaterjal klassiõpetajale projekti „Väike heategija –
koos õpime tegema head!“ tulemusena. 26. jaanuaril toimus õpetajatele suunatud seminar, kus
tutvustati kogumikku.
Koostöös Tartu Kaubamajaga korraldati sõbrakuu raames kampaania „See mulle tõesti meeldib” , mil
kõigis kaubamaja kauplustes müüdi kogu veebruarikuu vältel „like” ikooniga rinnamärke, et soetada
TÜK Lastekliinikusse kaks olulist aparaati – fototeraapia aparaat ja bilirubiinimõõtja.
11.-17. märtsil toimus Tartus Eesti Kodanikuühiskonna Nädal, mille raames toimuval konverentsil
osales Lastefondi juhataja Küllike Saar ettekandega „Jätkusuutlik koostöö”.

26.märtsil korraldas TÜ ASK Fitnessklubi kliendipäeva, kus tutvustati Lastefondi tegemisi ja koguti
annetusi.
8.-9. aprillil toimus Tartus kahepäevane heategevusüritus "Kõrini süstlast", kus koguti annetusi
insuliinipumpade ostuks.
29. aprillil toimus esmakordselt Eestis rahvusvaheline heategevuslik üritus Hair Fusion Show, kus
Eesti, Läti ja Aserbaidžaani professionaalid demonstreerisid oma juuksurikunsti moe nägemust.
Ürituse raames koguti annetusi (7831 eurot) diabeeti põdevatele lastele insuliinipumpade ostmiseks.
Suvekuudel (juuni, juuli, august) leidis aset Eesti kroonide kogumiskampaania kõigis Selverites üle
Eesti, et koguda annetusi insuliinipumpade ostmiseks.
Lastefondi teine suurem kampaania algas oktoobris „Päris elus ravi nii lihtsalt ei käi”, mille raames
kutsuti inimesi üles vormistama püsiannetust, et planeerida paremini Lastefondi tegevust ning
toetusprojektide rahastamist. Kampaania tulemusel lisandus 36 uut püsiannetajat.
16.-30. novembril toimus koostööprojekt PÖFFiga, mille eesmärgiks oli valmistada kirjeldustõlge uuele
Lotte joonisfilmile „Lotte ja kuukivi saladus”. Kirjeldustõlge kirjeldab dialoogide vahele seda, mis on
muidu tajutav vaid visuaalselt ning nägemispuudega inimesed kuulevad tõlget filmi vaadates. Annetusi
koguti PÖFFi info- ja müügipunktides ning kõigis linastuskohtades. Lisaks annetuste kogumisele
müüdi ka kunstnik Meru poolt joonistatud PÖFFi ja Lastefondi teemalisi kleebiseid ja kõrvarõngaid.
Esemetel oli kujutatud Lastefondi Mõmmik koos PÖFFi Hundiga. Lisaks annetati PÖFFi enda meenete
tulust heategevuseks 15 protsenti.
19.-20.

novembril
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ainevahetushaigusega laste raviks.
Jõulukaartide kampaania raames koguti koostöös Eesti Skautide Ühinguga annetusi diabeedihaigete
laste toetuseks. Lastefondi jõulukaartide suurimaks ostjaks oli 2011. aastal pikaajaline partner
BIGBANK. Lisaks soetasid Lastefondi jõulukaardid: Lemeks AS, Nepcon OÜ, Traageldaja OÜ, Tartu
Linnaraamatukogu, Starfeld OÜ, Salvest AS, Tarbijakaitseamet, Cramo Estonia AS, Sense OÜ,
Innopolis Konsultatsioonid AS, Tartumaa Arendusselts, Lennuliiklusteeninduse AS jt.
Eesti Kirjastuse Liidu abil sai Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastekliiniku raamatukogu täiendust rohkem kui
saja raamatu võrra. Selleks andsid oma panuse: Eesti Kirjastuse Liit ja Kaidi Urmet, Kirjastus
Tänapäev, Kirjastus Crenader, E.K Teabekeskus, Kirjastus Koolibri, Kirjastus Täheke, Kirjastus
Valgus, Kirjastus Argo, Kirjastus Varrak, Kirjastus Canopus, AS Regio Eesti, Kirjastus Elmatar.
Ludo Lauamänguklubi ning Ludo mänguasjapoe kliendid annetasid Tartu Ülikooli Kliinikumi
lasteosakondadesse hulganisti põnevaid lauamänge.
23.detsembril oli Kanal 2 eetris heategevuslik saade „Jõulusoojus“, mille eesmärgiks oli koguda
telefoniannetuste teel raha Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi ja Pelgulinna Sünnitusmaja Toetusfondi
ühisprojekti tarbeks, et toetada kõiki Eesti sünnitusmajasid ja -osakondasid vastsündinute
hapnikusegistite ostmisel.

Koos Tallinna Lastehaigla Toetusfondiga valmistati ette projektitaotlus osalemaks 2011. aasta
Jõulutunneli saates, mis kahjuks ei leidnud toetust.
Lastefondi eestvedamisel hangiti ka 2011. aasta jõuludel Tartu Tarbijatekooperatiivilt kommipakid
jõule haiglas veetvatele lastele lastekliinikusse, psühhiaatriakliiniku lasteosakonda ja kirurgiakliiniku
lasteosakonda. AS Rautakirja Estonia lisas omalt poolt 190 lastefilmi ja multikat, 211 lasteraamatut, 51
laste lauamängu, 2 DVD-mängijat ja hulganisti lastele mõeldud kogumistooteid koos pisikeste
mänguasjadega.
Lisaks arendati suhtlust erinevate ettevõtete ja organisatsioonidega nii Eestis kui välismaal. Suuremad
annetajad lisaks eespool mainitutele olid: 3M Eesti, Advokaadibüroo Varul, Baltresto, BIGBANK,
Catwees, E.T.V.A Varuosad, Fashion Garden, Helmut Pikmets, Jüri Külvik, Kaarsilla Kinnisavara,
Katrin ja Eero Kikerpill koos sõpradega, KWH Pipe Eesti, Medfiles, Mobiiliringlus, Niihea.ee, Nores
Plastic, RTG Projektibüroo, Sanofi Aventis, Schenker ja sõbrad, Tartu Veski, Tartu Uusapteek,
Toomas Rand, TV3 jt.

Vabatahtlik tegevus
Vabatahtlikud käisid lastega mängimas ja Lastefondi tegemisi ning püsiannetuse vajalikkust
tutvustamas erinevatel Tartu Näituste, Klubi Tartu Maratoni, Planet Sport´i ja fondi enda poolt
korraldatud üritustel (1. juunil ja 1. septembril).
2011. aastal toimus Klubi Tartu Maratoni üritustel ka sihipärane annetuste kogumine füsioteraapia
abivahendite soetamiseks.
7. mail toimus koos vabatahtlikega talgupäev – annetustalgud, mille tulemusena lisandus ligikaudu
100 uut püsiannetajat.
Juunis alustati Tallinnas Lastefondi vabatahtlike värbamiskampaaniaga ning sügiseks oli olemas
aktiivgrupp, kes alustas iganädalase vabatahtliku tegevusega Tallinnas.
3. septembril ja 1. oktoobril müüsid Lastefondi vabatahtlikud heategevuslikul eesmärgil Tartu Emajõe
Kirbuturul kuulsuste poolt annetatud esemeid, et koguda annetusi ainevahetushaigusi põdevatele
lastele toidusegu ostmiseks.
9. novembril korraldasid Lastefondi vabatahtlikud Maarja Küla elanikele meeldejääva disko.
14. november oli ülemaailmne diabeedipäev, mille raames korraldati veresuhkru mõõtmine kõikides
Eestimaa Selverites koostöös Sanofi, Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsi ja Lastefondi vabatahtlikega.
Huvi veresuhkru mõõtmise vastu oli üle ootuste suur ning kokku käis veresuhkrut mõõtmas 4206
inimest.
Aastaringselt toimus vabatahtlike värbamine fondi töösse ja kogu tegevussüsteemi arendamine.
Vabatahtlikku tegevust toetasid: restoran Volga, Merchant´s House Hotel Tallinn, kohvik Werner,
Radisson Blu Hotel Olümpia, Meira, Pühajärve SPA Hotell, Tallink, Vanemuine, Aura Veekeskus jt.

Tartu vabatahtlikud osalesid aasta jooksul ligikaudu 20 üritusel ja Tallinna vabatahtlikud osalesid
enam kui kümnel üritusel.

Toetamine
2010. aasta lõpus otsustas Eesti Haigekassa, et alates 2011. aastast kompenseeritakse preparaati
vorikonasool 100%-liselt (Varvara kampaania).
2011. aasta vältel jätkus 2006. aastal alguse saanud liigesehaigete laste vesiravi toetamine Aura
Veekeskuses kampaania “Koos on kergem” raames.
2011. aasta vältel jätkus 2007. aastal alguse saanud kampaania „Keegi pole seda väärt” kogutud raha
eest ihtüoosihaigete laste ravi toetamine.
2010. aasta sügisest sai alguse ainevahetushaigusega lastele toidusegude hankimine, mis jätkus kuni
2011. aasta novembri lõpuni, mil Eesti Haigekassa tegi teatavaks, et toetab edaspidi ise toidusegude
kompenseerimist 100%-liselt.
2010. aasta lõpust alguse saanud projekt, kus toetasime erilist epilepsiavormi põdevat Sonjat, jätkus
ka 2011. aastal.
2010. aasta sügisest asusime toetama tegevusterapeudi tegevust Ida-Virumaal asuvas asenduskodus
Maria ja lapsed ning 2011. aasta sügisest asuti toetama ka füsioterapeudi ja eripedagoogi tegevust
samas asenduskodus.
2011. aastal soetati TÜK Lastekliinikusse ja teiste kliinikute lasteosakondadesse järgmised aparaadid
ja abivahendid: SOMP-IT test, Forameni treeningprogramm koos sülearvuti ja puutetundliku
ekraaniga, fototeraapia aparaat, lekketester, bilirubiinimõõtja, kuulmisskriiningu aparaat ja
operatsioonitarbed TÜK Kõrvakliinikusse.
Lastefond toetas osaliselt kõne- ja füsioterapeutide koolituse korraldamist. Spetsialistidele toetati Erica
metoodika ja NIDCAP´i koolitusel osalemist. Lisaks toetati dr Priit Kasenõmme koolitusreisi
Saksamaale ja dr Annely Kolgi erialast koolitust.
Koduseks kasutuseks abistati 2011. aastal 67-le lapsele insuliinipumba ostmist ja kahele lapsele
inhalatsiooniaparaadi ostmist.
Alates märtsist asus Lastefond toetama kroonilise kopsuhaiguse ravi Joonasele ja spastilisuse ravi
Janile. Juulist asuti toetama bulloosse epidermolüüsi ravivahendite hankimist Laurale ning novembris
alustati ajukahjustusega PCI (laste tserebraalparalüüs) Eliisele lasteaiakulude katmist ja toidusegude
hankimist. Toetati ka väikese Oskari ja tema perekonna reisi Saksmaale, kus Oskarile valmistati Eesti
Haigekassa abiga uued proteesid.

2011. aasta alguses otsustas Haridus- ja Teadusministeerium toetada projekti „Väike heategija –
koos õpime tegema head!” edasiarendust 15 623 euroga. Koostöös Tartu Ülikooli spetsialistide ja
tegevõpetajatega on loomisel õppematerjal, mille üldiseks kontseptsiooniks on õppekava

rakendamist toetav lisamaterjal läbivate teemade käsitlemiseks, rõhuasetusega teemal „väärtused ja
kõlblus“, mis on eriline just tervikliku õpikeskkonna aspektist. Materjali keskseks teemaks
on"koostöö" ehk siis loodav materjal moodustab ühtse terviku toetamaks laste koostöövõimelisust ja
loob selleks vajalikud eeltingimused. Materjal on jagatud viieks teemaks: sallivus, hoolivus, ausus,
lugupidamine, lubadused ja kokkulepped. Materjal on mõeldud abimaterjalina kasutamiseks
eelkõige klassi –ja aineõpetajale I kooliastmes, kuid ka teistele koolitöötajatele tunniväliste tegevuste
läbiviimiseks. Õppematerjal tuleb paralleelselt nii eesti kui ka vene keeles ja lõplikult valmib see 2012.
a sügiseks.
2011. aasta sügisel koostati äriplaan kogemusnõustamise teenuse arendamiseks. Projekti rahastas
Eesti-Šveitsi koostööprogrammi Vabaühenduste Fond ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital. Arendatava
teenuse sisuks on pakkuda Tartu Ülikooli Kliinikumi kolmes kliinikus (SA TÜK Lastekliinikus,
Hematoloogia-onkoloogia kliiniku lasteosakonnas ja Psühhiaatriakliiniku
lasteosakonnas) kogemusnõustamist enneaegse, erivajadusega või rasket haigust põdeva lapse
emale ja teistele pereliikmetele. Nõustamine aitab parandada nende perede toimetulekut ja
elukvaliteeti ning soodustab laste kasvuks ja arenguks vajaliku perekeskkonna kujunemist.
Sisustati uue perekeskuse lastenurgad Puusepa 8 hoones ja kuulmiskeskuse lastenurk Puusepa 1A
hoones. Lisaks toetati Perekeskusele vajalike vahendite soetamist – nukud, raseda maskott,
imetamispadjad, raamatud.
Nõukogu otsusel paigutati 2011. aastal viikümmend tuhat eurot aastaks Marfin Panka.
Nõukogu käis koos 8 korda.
Aasta jooksul saadeti välja üle 40 pressiteate ning teadaolevalt ilmus meedias 35 artiklit ning
intervjuud. Regulaarselt kajastas Lastefondi tegemisi “Kliinikumi Leht”.
Eesmärgid järgmiseks majandusaastaks
SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi põhieesmärkideks järgmisel majandusaastal on:
1. püsiannetajaskonna kasvatamine;
2. vabatahtliku tegevuse arendamine;
3. projektide arendamine.
Peamised suhtarvud
Lähteandmed

2011

2010

2009

74 944

71 073

44 222

Käibevara

363 477

331 514

283 894

Lühiajalised kohustused

109 055

112 436

79 766

Raha

Aruandeaasta kasum

56 073

14 948

43 954

Netovara

275 151

219 078

204 129

Varad

384 206

331 514

283 894

Näitajad

2011

2010

254 422

219 078

Maksevalmiduse kordaja

0,69

0,63

Koguvara tulutootvuse tase - ROA

0,16

0,05

Omakapitali tulutase - ROE

0,23

0,07

Puhas käibekapital
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2011

31.12.2010

Lisa nr

74 944

71 073

2

Finantsinvesteeringud

250 112

250 086

3

Nõuded ja ettemaksed

38 421

10 355

4

363 477

331 514

20 729

0

Varad
Käibevara
Raha

Kokku käibevara
Põhivara
Materiaalne põhivara
Kokku põhivara

20 729

0

384 206

331 514

Võlad ja ettemaksed

26 100

18 644

7

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused

82 955

93 792

10

109 055

112 436

109 055

112 436

9 587

9 587

209 491

194 543

56 073

14 948

275 151

219 078

384 206

331 514

Kokku varad
Kohustused ja netovara
Kohustused
Lühiajalised kohustused

Kokku lühiajalised kohustused
Kokku kohustused
Netovara
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem
Aruandeaasta tulem
Kokku netovara
Kokku kohustused ja netovara

10
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Tulemiaruanne
(eurodes)

2011

2010

Lisa nr

230 188

133 248

11

12 775

4 472

12

71

758

243 034

138 478

-119 861

-84 576

13

-4 376

-1 286

14

Mitmesugused tegevuskulud

-26 336

-18 858

15

Tööjõukulud

-44 395

-32 070

16

-1 285

0

6

-207

-5

-196 460

-136 795

Põhitegevuse tulem

46 574

1 683

Finantstulud ja -kulud

9 499

13 265

Aruandeaasta tulem

56 073

14 948

Tulud
Annetused ja toetused
Tulu ettevõtlusest
Muud tulud
Kokku tulud
Kulud
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
Jagatud annetused ja toetused

Põhivara kulum ja väärtuse langus
Muud kulud
Kokku kulud

17
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2011

2010

Lisa nr

46 574

1 683

Põhivara kulum ja väärtuse langus

1 285

0

Kokku korrigeerimised

1 285

0

-28 092

-3 254

-3 381

126

169 402

66 737

-191 648

-35 730

-5 860

29 562

Tasutud muude finantsinvesteeringute soetamisel

-50 000

-200 152

3

Laekunud muude finantsinvesteeringute müügist

50 026

177 674

3

Laekunud intressid

9 499

18 899

17

Kokku rahavood investeerimistegevusest

9 525

-3 579

3 665

25 983

71 073

44 222

3 665

25 983

206

868

74 944

71 073

Rahavood põhitegevusest
Põhitegevuse tulem
Korrigeerimised

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,
toetustest
Muud rahavood põhitegevusest
Kokku rahavood põhitegevusest

6

Rahavood investeerimistegevusest

Kokku rahavood

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses
Raha ja raha ekvivalentide muutus
Valuutakursside muutuste mõju
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

2

2
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Kokku netovara
Sihtkapital/Osakapital
nimiväärtuses
31.12.2009
Aruandeaasta tulem
31.12.2010
Aruandeaasta tulem
31.12.2011

Akumuleeritud tulem

9 587

194 543

204 130

0

14 948

14 948

9 587

209 491

219 078

0

56 073

56 073

9 587

265 564

275 151
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea
raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded
on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.
Seoses eurole üleminekuga on lisas informatsioon andmete konverteerimise koht:
1. jaanuaril 2011 ühines Eesti Vabariik euroalaga ja võttis rahvusvaluutana kasutusele euro, mis asendas Eesti krooni. Sellest tulenevalt
on raamatupidamiskohustuslane seisuga 1. jaanuar 2011 teostanud raamatupidamiskontode saldode ümberarvestuse, lähtudes valuutakursist
15,6466 krooni/euro. 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on esitatud eurodes. Aruandes esitatud võrdlusandmed on Eesti
kroonidest eurodesse ümber arvestatud üleminekukursiga 15,6466 krooni/euro. Kuna nimetatud kurss on ühtlasi ka varasematel
perioodidel kehtinud fikseeritud vahetuskurss, ei tekkinud ümberarvestusest kursierinevusi.
SA Tartu Ülikooli kliinikumi Lastefondi tulemiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1
alusel.
Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes, esitades rahalised näitajad euro täpsusega.

Raha
Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid, lühiajalisi (alla 3 kuulise lunastustähtajaga)
pangadeposiite ja rahaturufondi osakuid. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil. Investeerimisja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.
Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused
Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval kehtinud valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud
varad ja kohustused seisuga 31. detsember 2011 on ümber hinnatud eurodesse bilansipäeval kehtinud valuutakursside
alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on kasumiaruandes kajastatud perioodi tulu ja kuluna.
Finantsinvesteeringud
Finantsvaraks loetakse raha, lühiajalisi finantsinvesteeringuid, nõudeid ostjate vastu ja muid lühi- ja pikaajalisi nõudeid.
Finantskohustusteks loetakse tarnijatele tasumata arveid, viitvõlgasid ja muid lühi- ja pikaajalisi võlakohustusi.
Finantsvara ja –kohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantsvara või –kohustuse eest makstud või
saadud tasu õiglane väärtus. Algne soetusmaksumus sisaldab kõiki finantsvara või –kohustusega otseselt seotud tehingukulutusi.
Finantskohustused kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses.
Finantsvara eemaldatakse bilansist siis, kui ettevõte kaotab õiguse finantsvarast tulenevatele rahavoogudele või ta annab
kolmandale osapoolele üle varast tulenevad rahavood ning enamiku finantsvaraga seotud riskidest ja hüvedest. Finantskohustus
eemaldatakse bilansist siis, kui see on rahuldatud, lõpetatud või aegunud.
Finantsvara oste ja müüke kajastatakse järjepidevalt väärtuspäeval st. päeval, mil ettevõte saab ostetud finantsvara omanikuks või kaotab
omandiõiguse müüdud finantsvara üle.

Nõuded ja ettemaksed
Nõudeid ostjate vastu kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud tõenäoliselt
laekuvatest summadest lähtudes. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi
maksevõime kohta. Ostjatelt laekumata arved, mille maksetähtaeg on ületatud rohkem kui 360 päeva võrra, on kantud kuludesse täies
ulatuses. Lootusetud nõuded on kantud bilansist välja. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumisi kajastatakse ebatõenäoliste nõuete
kulu vähenemisena.
Materiaalne ja immateriaalne põhivara
Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on selle soetusmaksumusest maha arvatud akumuleeritud kulum ja vara väärtuse
langusest tulenevad allahindlused.
Olulisuse printsiibist lähtudes kajastatakse põhivarana need varaobjektid, mille soetusmaksumus ületab 250€ ja mille kasulik eluiga on üle ühe
aasta. Madalama soetusmaksumusega või lühema kasuliku elueaga varaobjektid kantakse kasutusse võtmisel kuluks ning nende üle peetakse
arvestust bilansiväliselt.
Juhul, kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest olulistest komponentidest, millel on erinevad kasulikud eluead,
14
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võetakse need komponendid raamatupidamises arvele eraldi varaobjektidena, määrates neile eraldi amortisatsiooninormid vastavalt
komponentide kasulikule elueale.
Kui põhivara objekti valmistamine vältab pikema perioodi ja seda finantseeritakse laenuga, lülitatakse laenukasutuse kulutused
objekti soetusmaksumusse. Vara maksumusse kapitaliseeritakse laenukasutuse kulutused, mis on arvestatud alates vara
valmistamise alustamise hetkest kuni vara valmimiseni.
Ettevõte kasutab materiaalse põhivara amortiseerimisel lineaarset meetodit. Materiaalse põhivara gruppidele on üldjuhul määratud järgmised
kasulikud eluead:
Materiaalse põhivara grupp Kasulik eluiga
Maa
ei amortiseerita
Ehitised ja rajatised 10 - 20 aastat
Seadmed
4 - 6 2/3 aastat
Sõidukid
3 - 4 aastat
Muu inventar
2 - 3 aastat
Materiaalse põhivara objekti spetsiifika tõttu võib selle kasulik eluiga erineda muu sarnase grupi omast. Sellisel juhul vaadatakse seda
eraldiseisvana ning määrataks talle sobiv amortisatsiooniperiood.
Materiaalsele põhivarale määratud amortisatsiooninormid vaadatakse üle, kui on ilmnenud asjaolusid, mis võivad oluliselt muuta põhivara
või põhivaragrupi kasulikku eluiga. Hinnangute muutuste mõju kajastub aruandeperioodis ja järgnevates perioodides.
Kui vara lõppväärtus ületab tema bilansilist jääkmaksumust, lõpetatakse vara amortiseerimine; amortiseerimist alustatakse uuesti hetkest,
mil vara lõppväärtus on langenud alla tema bilansilise jääkmaksumuse.
Kui materiaalse põhivara objektile on tehtud selliseid kulutusi, mis vastavad materiaalse põhivara mõistele, siis need kulutused
lisatakse põhivara objekti soetusmaksumusele. Jooksva hoolduse ja remondiga kaasnevad kulutused kajastatakse aruandeperioodi kuludes.
Kui materiaalse põhivara objektil vahetatakse välja mõni oluline komponent, lisatakse uue komponendi soetusmaksumus objekti
soetusmaksumusele, eeldusel, et see vastab materiaalse põhivara mõistele. Asendatav komponent kantakse bilansist maha. Kui
asendatava komponendi soetusmaksumus ei ole teada, hinnatakse maha kantavat maksumust lähtudes asendamise
hetke soetusmaksumusest, arvestades maha hinnangulise kulumi.
Vara väärtuse vähenemine
Igal bilansipäeval hindab ettevõtte juhtkond, kas on märke, mis võiksid viidata vara väärtuse langusele. Juhul kui on kahtlusi, mis
viitavad varaobjekti väärtuse langemisele alla tema bilansilise väärtuse, viiakse läbi vara kaetava väärtuse test. Vara kaetav väärtus on
võrdne kõrgemaga kahest näitajast: kas vara õiglasest väärtusest (miinus müügikulutused) või diskonteeritud rahavoogude põhjal leitavast
kasutusväärtusest. Kui testimise tulemusena selgub, et vara kaetav väärtus on madalam tema bilansilisest väärtusest, hinnatakse põhivara
objekt alla tema kaetavale väärtusele. Juhul kui vara väärtuse testi ei ole võimalik teostada üksiku varaobjekti suhtes, leitakse kaetav väärtus
väikseima varade grupi (raha genereeriva üksuse) kohta, kuhu see vara kuulub. Vara allahindlusi kajastatakse aruandeperioodi kuluna.
Kui varem alla hinnatud varade kaetava väärtuse testi tulemusena selgub, et kaetav väärtus on tõusnud üle bilansilise jääkmaksumuse, siis
tühistatakse varasem allahindlus ning suurendatakse vara bilansilist maksumust. Ülempiiriks on vara bilansiline jääkmaksumus, mis
oleks kujunenud arvestades vahepealsetel aastatel normaalset amortisatsiooni.

Põhivara arvelevõtmise alampiir

250

Annetused ja toetused
Annetused ja toetused kogutakse sihtfinantseeringuks kindla projekti rahastamiseks.
Varade sihtfinantseerimise kajastamisel on lähtutud brutomeetodist – sihtfinantseerimise abil soetatud vara on võetud bilansis arvele
tema soetusmaksumuses ning varade soetamiseks saadud sihtfinantseerimise summa on kajastud bilansis pikaajalise või lühiajalise
kohustusena kirjel „Pikaajaline sihtfinantseerimine“ või "Lühiajaline sihtfinantseerimine". Pikaajalisel sihtfinantseerimise kontol
kajastatakse pikema kui ühe aasta pikkuste lepingutega kaetud kohustused. Soetatud vara amortiseeritakse kulusse ja sihtfinantseerimise
kohustus tulusse soetatud vara kasuliku eluea jooksul.

Tulud
Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui olulised omandiga seonduvad riskid ja hüved on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga
seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt mõõta.
Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamisel lähtudes tulude ja kulude vastavusest.
Intressitulu kajastatakse nõudeõiguse tekkimisel.
Sihtfinantseerimine:
Asutus on lähtunud sihtfinantseerimiste kajastamisel brutomeetodist. Tegevuskulude sihtfinantseerimise kajastamisel lähtutakse tulude ja
kulude vastavuse printsiibist. Saadud summasid kajastatakse tuluna kui asutus aktsepteerib finantseerimisega kaasnevaid tingimusi ja
kavatseb neid täita ning finantseerimise summa on usaldusväärselt määratav ja selle laekumine on tõenäoline. Saadud toetus
kajastatakse kasumiaruandes tuluna.
Varade sihtfinantseerimisel võetakse soetatud vara bilansis arvele tema soetusmaksumuses; varade soetamise toetusena saadud
summa kajastatakse bilansis kohustusena, mis kantakse tulusse soetatud vara kasuliku eluea jooksul.
Mitterahalise toetusena saadud vara võetakse bilansis arvele tema õiglases väärtuses. Tekkiv kohustus kantakse tuludesse vara järelejäänud
15
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kasuliku eluea jooksul.

Rahavoogude aruanne
Rahavoogude aruandes kajastatakse real: "Muu rahavoog põhitegevusest" - sihtfinantseerimise kasutamist, projektide korrigeerimist ja
kasutamist ning laekumata annetuste konto muutust.

Lisa 2 Raha
(eurodes)

31.12.2011

31.12.2010

Arvelduskontod

74 944

71 073

Kokku raha

74 944

71 073

Lisa 3 Lühiajalised finantsinvesteeringud
(eurodes)

Kokku
Muud
31.12.2009

227 525

227 525

Soetamine

200 152

200 152

-177 674

-177 674

83

83

31.12.2010

250 086

250 086

Soetamine

50 026

50 026

Müük müügihinnas või
lunastamine

-50 000

-50 000

31.12.2011

250 112

250 112

Müük müügihinnas või
lunastamine
Kasum (kahjum) müügist ja
ümberhindlusest

Lisa 4 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

Nõuded ostjate vastu
Ostjatelt laekumata arved

31.12.2011

31.12.2010

1 298

1 294

1 298

1 294

37 123

9 061

Laekumata annetused

24 252

3 445

Intressid lühiajaliselt investeeringult

12 186

3 561

685

2 055

38 421

10 355

Muud nõuded

Projektinõuded
Kokku nõuded ja ettemaksed
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Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

31.12.2011

31.12.2010

Maksuvõlg

Maksuvõlg

Üksikisiku tulumaks

1 492

794

Sotsiaalmaks

2 526

1 475

Kohustuslik kogumispension

114

35

Töötuskindlustusmaksed

220

107

4 352

2 411

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad

Lisa 6 Materiaalne põhivara
(eurodes)

Kokku

Muud masinad
ja seadmed

Masinad ja
seadmed

Ostud ja parendused

22 014

22 014

22 014

Amortisatsioonikulu

-1 285

-1 285

-1 285

20 729

20 729

20 729

31.12.2011

Jääkmaksumus

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2011

31.12.2010

Lisa nr

Võlad tarnijatele

1 080

12 501

8

Võlad töövõtjatele

3 820

3 733

9

Maksuvõlad

4 352

2 411

5

Muud võlad

16 848

0

16 848

0

26 100

18 645

Projektikohustused
Kokku võlad ja ettemaksed
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Lisa 8 Võlad tarnijatele
(eurodes)

31.12.2011

31.12.2010

1 080

215

0

12 286

1 080

12 501

31.12.2011

31.12.2010

Palgavõlg

2 784

2 509

Puhkusekohustused

1 023

875

13

93

0

256

3 820

3 733

Võlad tarnijatele
Tarnijatele tasumata üleantud annetuste eest
Kokku võlad tarnijatele

Lisa 9 Võlad töövõtjatele
(eurodes)

Võlg aruandvatele isikutele
Võlg isikliku sõiduauto kasutamise eest
Kokku võlad töövõtjatele

Lisa 10 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)
Brutomeetod

31.12.2009

Saadud

Tulu/amortisatsioon

31.12.2010

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
Sihtfinantseerimise projektid

72 773

70 330

-49 310

93 793

Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

72 773

70 330

-49 310

93 793

Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja
toetused

72 773

70 330

-49 310

93 793

31.12.2010

Saadud

Tulu/amortisatsioon

31.12.2011

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
Sihtfinantseerimise projektid

93 793

137 401

-148 239

82 955

Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

93 793

137 401

-148 239

82 955

Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja
toetused

93 793

137 401

-148 239

82 955

Lisa 11 Annetused ja toetused
(eurodes)

2011

2010

91 570

83 938

Sihtotstarbelised annetused ja toetused

138 618

49 310

Kokku annetused ja toetused

230 188

133 248

Mittesihtotsatarbelised annetused ja toetused
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Lisa 12 Tulu ettevõtlusest
(eurodes)

Jõulukaardite müük

2011

2010

12 775

2 905

0

1 567

12 775

4 472

Ürituste korraldamine
Kokku tulu ettevõtlusest

Lisa 13 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

2011

2010

Annetatud aparatuur

97 492

58 099

Annetatud ravimid

10 134

11 140

0

5 032

Osutatud raviteenused

2 777

2 843

Ostetud teenused projektide arendamisel

9 458

7 462

119 861

84 576

Annetatud meditsiinivahendid

Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide
otsesed kulud

Projektide töötasukulud on kajastatud lisas nr. 16 Tööjõukulud

Lisa 14 Jagatud annetused ja toetused
(eurodes)

TÜK Lastekliiniku mängunurga sisustus
Jagatud annetused

2011

2010

0

315

0

661

Makstud toetused

4 376

310

Kokku jagatud annetused ja toetused

4 376

1 286

2011

2010

Lisa 15 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

Üür ja rent

598

1 165

Mitmesugused bürookulud

1 196

774

Lähetuskulud

1 168

602

Koolituskulud

1 239

0

Tellitud teenustööd

5 117

5 033

Muud

17 018

11 284

Kokku mitmesugused tegevuskulud

26 336

18 858
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Muude liigitamata kulude koosseisu kuuluvad järgmised kulud:
1.Reklaam, reklaamürituste korraldamine 6777
2.Vabatahtlike üritustega seotud kulud
5656
3.Erinevad transpordikulud
2214
4.Audiitorteenus
660
5.Vastuvõtukulud
627
6.Muud erinevad tegevuskulud (kulud kogumiskastide remondiks ja korrashoiuks, väheväärtusliku põhivara soetamiseks jms.)

1084

Lisa 16 Tööjõukulud
(eurodes)

2011

2010

Palgakulu

33 142

23 808

Sotsiaalmaksud

11 253

8 262

Kokku tööjõukulud

44 395

32 070

3

2

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale

Tööjõukulud on suurenenud seoses sihtfinantseerimise projektide käivitamisega, millede tarbeks palgatakse tööjõud väljastpoolt TÜ Kliinikumi
Lastefondi.

Lisa 17 Finantstulud ja -kulud
(eurodes)

Intressitulud
Intressitulu hoiustelt
Kasum (kahjum) valuutakursi muutustest
Kokku finantstulud ja -kulud

2011

2010

9 499

12 314

9 499

12 314

0

951

9 499

13 265

31.12.2011

31.12.2010

24

24

2011

2010

12 582

12 044

Lisa 18 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga

Füüsilisest isikust liikmete arv
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja
muud olulised soodustused

Arvestatud tasu
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