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Üldinfo
Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond (edaspidi ka sihtasutus, fond ja Lastefond) on
asutatud 14. novembril 2000. aastal.
Sihtasutuse 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
ja Merli Siff.
Sihtasutuse nõukogu liikmeks kinnitati alates 1. jaanuarist uue liikmena Priit Alamäe, kes on
ka üks fondi asutajatest. Varasemast ajast kuuluvad nõukogusse Jaan Kallas, Antti Kask,
Parvel Pruunsild, Küllike Saar ja Merli Siff. Nõukogu esimeheks on Küllike Saar.
Koosolekuid korraldas Lastefondi nõukogu 2016. aasta jooksul seitsmel korral.
1. jaanuarist kinnitati Lastefondi juhatuse liikmeks Eveli Ilves, kes on ühtlasi ka toetusjuht.
Lastefondil oli 2016. aastal kolm töötajat: toetusjuht, strateegiajuht ja kommunikatsioonijuht.
2016. aastal oli Lastefondi töötajate ja projektide raames abivajavatele lastele ja peredele
erinevaid teenuseid osutavate spetsialistide (füsioterapeudid, tegevusterapeudid,
eripedagoogid jne) palgafond kokku 88 396 eurot (brutopalgakulu 66 066 eurot ja
sotsiaalmaksud 22 330 eurot). Sellest summast moodustavad töötajate brutopalk ja
puhkusetasud 34 617 eurot ning abivajavatele lastele ja peredele erinevaid teenuseid
osutavate spetsialistide brutopalk 31 449 eurot.
Lastefond tegutseb igapäevaselt 2007. aasta 11. juuni nõukogu koosolekul kinnitatud
põhikirja ja Eesti Mittetulundusühenduste Ümarlaua Suurkogul 7. aprillil 2002 vastu võetud
eetikakoodeksi alusel.

Eesmärgid
Lastefondi eesmärkideks on:
• Võimaldada raskelt haigetele lastele vajalikku ravi ja tugiteenuseid;
• mõjutada raskelt haigelt laste ravi ja tugiteenuste rahastamise poliitikat;
• aidata kaasa lastel esinevate haigustega seotud sotsiaalsete probleemide
lahendamisele;
• teadvustada ja avalikustada lastele suunatud arstiabi korralduse ning tugiteenuste
pakkumisega seotud probleeme;
• edendada lastele antava arstiabi kvaliteeti TÜ Kliinikumi lastekliinikus ja teistes lastele
arstiabi osutavates TÜ Kliinikumi struktuuriüksustes;
• suurendada rahva teadlikkust ja haritust, et suudetaks paremini ära hoida lastel
esinevate haiguste teket ja arengut ning tõhustada haiguste varajast avastamist ja
parandada ravitulemusi;
• propageerida laste, noorukite ja nende pereliikmete hulgas tervislikku eluviisi.
Eelnimetatud eesmärkide saavutamiseks kogub Lastefond annetusi, sh korraldades koos
koostööpartnerite, sponsorite ja vabatahtlikega heategevuslikke üritusi ning
heategevuskampaaniaid, laiendades nii pidevalt ettevõtete, organisatsioonide ja eraisikute
annetusvõimalusi.

2016. aasta peamised ülesanded püstitatud eesmärkide täitmiseks olid: püsiannetajaskonna
kasvatamine, Lastefondi eesmärke toetavate projektide mahu kasvatamine ning abivajajate
tõhusam teavitamine abisaamise võimalustest ja annetajate tõhusam teavitamine
annetamise võimalustest.
Suure ja rahaliselt tasustamata töö eelnimetatud eesmärkide täitmise nimel teevad ka ligi 50
tublit vabatahtlikku üle Eesti, kes panustavad oma energiat soovist aidata hädasolijaid ning
rõõmust teha õiget asja, saades samal ajal kasuliku kogemuse edasiseks eluks.
Vabatahtlikkuse alusel ja tasuta töötab fondi asutamisest alates ka nõukogu, kes osaleb
aktiivselt fondi töö ja strateegia suunamisel ning laekunud toetustaotluste arutamisel ja
otsuste langetamisel.
Tegevuse põhialused
•
•

•

•

•
•

•

•
•

•
•

•
•

Toetame lapsi, kes vajavad ravi või hooldust, mida ei finantseeri Eesti Haigekassa
ega kohalik omavalitsus (kas üldse mitte või mitte täiel määral).
Toetame abivajajaid solidaarsuse põhimõttel: kui mõne abisaaja nimele laekub
annetusi rohkem, kui konkreetne laps vajab, suunab fond need teiste oma abisaajate
ravikulude katmiseks.
Katame abisaaja raviga seotud kulud reeglina ainult arvete alusel, mitte ei kanna
määratud toetussummat abisaaja kontole. (Üldjuhul ei anna fond abivajajale raha,
vaid tasub abisaaja poolt esitatud arveid varem esitatud ja nõukogus heaks kiidetud
taotluste alusel.) Kui seda erandjuhtudel ka tehakse (nt seoses välismaal ravi saavate
laste toetusega), on abisaaja kohustatud Lastefondile esitama kulutuste kohta
aruande ja kulutšekid.
Abitaotluse võib esitada nii toetust vajava lapse arst, vanem kui ka tugiisik. Selle
laekumise järel võtab fondi töötaja taotlejaga ühendust, selgitab asjaolusid, palub
vajadusel lisainformatsiooni ja esitab taotluse koos selgitustega nõukogule
arutamiseks.
Toetustaotlustele annab hinnangu fondi nõukogu, vajadusel küsitakse nõu
välisekspertidelt.
Toetustaotluse arutamisel tõstatab nõukogu alati ka küsimuse, kuidas aitaks fondi
toetussumma kõige paremal moel konkreetset last ja peret. Vaatame ka seda, kuidas
pere üldiselt hakkama saab ning kas ja milline on kohaliku omavalitsuse panus – kui
võimalik, jagame kulud kohaliku omavalitsusega, kellel lasub seaduslik kohus oma
inimeste eest hoolt kanda.
Fondi tegevuse läbipaistvuse huvides avalikustame kõik toetusotsused
lapsevanemate nõusolekul. Kõik toetusotsused on väljas Lastefondi kodulehel ning
leiavad kajastamist fondi pressimaterjalides, ehkki mõnel delikaatsel juhul ilma
nimeta.
Aitame haigeid lapsi üle Eesti (ka Tallinnas), sõltumata sellest, kas nad saavad ravi
TÜ Kliinikumis või mitte.
Nõukogu töötab koos töötajaskonnaga välja iga-aastase tegevuse üldsuunad –
kampaaniateemad, olulisemad ettevõtmised ja valdkonnad, kuhu fond peaks
panustama ning annab asjade paremaks korraldamiseks jooksvalt nõu.
Tõstatame koos toetuse andmisega võimalusel ka ühiskondliku diskussiooni, kuidas
probleemi lahendada.
Administratiivkulud (kolme töötaja töötasud koos maksudega, transport, side jm)
hoiame 15% piires eelarveaasta tuludest, mis on vähem kui 1/6, ning nii alates fondi
asutamisest.
Headel aastatel suuname kuni 20% tuludest reservi, et ka halvematel aegadel oleks
võimalik abivajaid toetada.
Täieliku läbipaistvuse huvides tellime fondi aastaaruandele täisauditi, ehkki seadus
võimaldaks tellida ka lihtsalt audiitori ülevaatuse.

Headel aastatel oleme suunanud kuni 20% tuludest reservi, et ka halvematel aegadel oleks
võimalik abivajajaid toetada. Vastavalt nõukogu koosolekute otsustele oli 31.detsembri
seisuga tähtajalistele hoiusele paigutatud 345 000 eurot.
Toetusprojektid
Lastefondile laekus 2016. aastal kokku 125 toetustaotlust nii eraisikutelt kui
organisatsioonidelt. Neist 109 taotlust kiideti nõukogu otsusega heaks ning asuti toetama,
ülejäänud said negatiivse vastuse või võeti esitaja poolt erinevatel põhjustel tagasi.
Lastefond toetas 2016. aastal suuremal või vähemal määral kokku üle 380 lapse üle Eesti.
Kõige suuremas summas toetusi maksti välja ravitoidusegude soetamiseks, ligi 35 000 euro
ulatuses. Järgnesid ravireiside transpordi-ja majutuskulud ligi 21 000 euroga.
Lisaks toetasime sügava ja raske puudega lastele erinevate abivahendite
soetamist, aitasime katta transpordikulusid raviarsti juurde, toetasime erinevaid teraapiaid
(muusika-, ratsutamis- ja füsioteraapia), panustasime ülekaaluliste laste terviseprogrammi.
Jätkasime asenduskodude toetamist, võimaldades kohapealset psühholoogilist ja
eripedagoogilist abi. Toetasime psühholoogilise toe võimaldamist perevägivalla ohvrite
lastele.
Jätkasime kuulmispuudega laste toetamist võimaldades viiele lapsele kõneprotsessori
vahetuse. Toetasime terve aasta jooksul ka nägemispuudega lastele raviprillide ostmist ning
aitasime kaasa kirjeldustõlke valmimisele lastefilmile “Röövlirahnu Martin”.
Võimaldasime liigesehaigetele lastele tasuta ravivesivõimlemist.
Jätkasime kogemusnõustamise teenuse toetamist TÜ Kliinikumi lasteosakondades.
Aitasime TÜ Kliinikumil soetada lasteosakondadesse vajalikku aparatuuri ja erinevaid teste,
panustada koolitustesse ning sisustada lasteosakondade mänguruume.
Kindlasti on oluline märkida, et lisaks eelnevalt mainitud pikaajalistele toetusprojektidele
toetati 2016. aastal kümneid erinevaid lapsi ja organisatsioone ka ühekordselt, näiteks said
Tartu Herbert Masingu kooli spetsialistid fondi toel käia õppereisil Belgias ning korraldada
konverentsi „Tabamata mure – räägime kiindumushäirest“. Samuti toetas Lastefond
südamehaigete laste ning vähihaigete laste ja nende perede laagreid. Täpsemalt saab
lugeda meie kodulehelt www.lastefond.ee.
Püsiannetajad
2016. aasta jooksul on püsiannetajate arv kasvanud 965-lt (2015. aasta püsiannetajate arv)
1339-le. Sellesse andis suure panuse Lastefondi 2016. aasta põhikampaania “Püsi_nnetus”,
mille raames pakuti Tele2 klientidele võimalust sõlmida püsiannetus mobiilikõnega. Sellisel
viisil oli aasta lõpuks fondi püsiannetajate kogukonnaga liitunud 174 inimest.
Lisaks värbas Lastefond Bigbanki sponsorluse toel koostöös müügiedendusettevõttega
Promostar püsiannetajaid ka Tartu kaubanduskeskustes. 2016. aasta jooksul lisandus sellise
otsevärbamise kaudu Lastefondile 164 uut püsiannetajat.
Kommunikatsioon ja koostöö meediaga
Lisaks heale koostööle meediaagentuuriga Vizeum ja loovagentuuriga Newton töötavad
Lastefondi juhatus ja töötajad igapäevaselt laialdase ja sisuka meediakajastuse nimel. 2016.
aasta meediatöö eesmärgiks seati Lastefondi tegemiste laiem kajastus, mistõttu tegutseb
Lastefondi kommunikatsioonijuht igapäevaselt selle nimel, et Lastefond oleks pidevalt
ajakirjanduse vahendusel "nähtaval". Tegeleti ka venekeelses meedias esindatusega, milleks
tõlgiti vabatahtlike abil jõudumööda ka pressiteateid vene keelde ning edastati vene pressile.

Suur osa 2016. aasta meediatööst oli seotud heategevusüritusega Pardiralli 2016, mille
korraldamisel oli möödunud aastal Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liidu partneriks
Lastefond. Lastefondi kommunikatsioonijuht täitis selle koostöö raames ka kogu Pardiralli
2016 kommunikatsioonijuhi rolli, planeerides, organiseerides ja ellu viies Pardiralli
meediasuhtlust ja teavitust.
Teised suuremad meediatöö teemad olid 2016. aastal haruldaste haiguste päeva
tähistamine, Heateo Jooks, projekt “Jan kõndima!” ning Lastefondi 16. sünnipäev.
Aasta jooksul saadeti välja 83 pressiteadet ja avaldati 106 uudist Lastefondi koduleheküljel.
Ajakirjanduses, veebiväljaannetes, televisioonis ja raadios avaldati kokku ca 580 uudist,
intervjuud või lugu. Venekeelsele meediale edastati aasta jooksul 9 pressiteadet. Kõige
enam kajastasid Lastefondi tegemisi Kliinikumi Leht, Tartu Postimees, Postimees Online,
Õhtuleht Online, Goodnews.ee, Maaleht.ee, Lasteaed.net, Meditsiiniuudised.ee ja Delfi
uudisteportaal ning ajakiri Naisteleht. Telemeedias kajastasid Lastefondi tegemisi kõige
aktiivsemalt ETV saade „Ringvaade“, TV3 "Seitsmesed Uudised" ning Kanal 2 uudistesaade
„Reporter“. Raadiojaamadest kajastasid Lastefondi tegemisi kõige enam Ring FM, Raadio
Elmar ja Kuku raadio.
Lastefond toetas ka 2016. aastal ajakirja „Puutepunktid“ väljaandmist, et üha suuremal
määral potentsiaalsete abivajajateni jõuda.
2016. aasta lõpuks oli Lastefondi populaarsus sotsiaalmeedias üsna märkimisväärselt
tõusnud st aasta jooksul lisandus Lastefondi Facebooki´i ametlikul lehel 1247 fänni (kokku
5339 fänni). Facebooki lehel tehti ca 350 postitust.
Fondi kommunikatsioonitegevustes oli 2016. aastal olulisel kohal ka uue kodulehe
sisseseadmine koostöös Opus Online´iga, kes arendas uue veebi Lastefondile
heategevusliku koostöö raames tasuta. Uue kodulehe sisseseadmise nimel tehti tööd alates
aasta algusest ning leht avati novembris.
Lastefondi laialdasele meediakajastusele aitasid aasta jooksul tasuta pindade ja
eetriaegadega kaasa: Sky Media, Trio LSL, Radio Mania, Narodnoe Radio, DFM, MTG,
ERR, Eesti Meedia, TV Ads, Neti.ee (Telia), Ekspress Media (Delfi, Maaleht, EPL),
Postimees, Õhtuleht, Smart Ad, Ajakirjade Kirjastus, JC Decaux, Prismanet, LED Ekraanid,
Digiekraanid ja Public TV.
Koostööpartnerid ja sponsorid
Fondil on palju häid koostööpartnereid, kes annavad oma panuse tasuta toodete või
teenuste näol. Suuremateks toetajateks 2016. aastal olid TÜ Kliinikum, kes on andnud
Lastefondile tasuta kasutamiseks Tartus Puusepa tänaval asuva tagasihoidliku kontoriruumi
(kattes sh ka selle kommunaalkulud); Honda Motor Europe Ltd Eesti filiaal, kelle poolt fondile
kasutada antud autoga Honda Jazz teevad fondi töötajad ja vabatahtlikud vajalikke sõite ning
kes teostab ka masina hooldustöid; Alexela Oil, kes katab enamiku Lastefondi kütusekulust;
Jazz Pesulad, kes fondi autot tasuta peseb ning Opus Online, kes arendas Lastefondile pro
bono uue kodulehe.
Lisaks saab fondi igapäevategevust toetavate sponsoritena esile tuua Radisson Blu Hotel
Olümpia ja Dorpati konverentsikeskuse, kes võimaldasid Lastefondi nõukogu koosolekute
pidamiseks tasuta ruume; Vestmint Pro, kes asus fondi toetama graafilise disaini osas,
aidates koostada Lastefondi stiiliraamatu ning kujundada erinevaid reklaammaterjale;
Ostrans Tõlkebüroo, kes pakkus fondile tasuta eesti-inglise tõlkteenust; Mililaod, kes aitas

tasu saamata hoiustada Tallinnas asuvat inventari ning Pesupanda, kes võimaldab
Lastefondi maskotile pro bono pesuteenust. Oma panuse fondi tegevuse toetuseks annavad
ka Vanemuise Kollased Kassid, kes käivad fondi vabatahtlikega Klubi Tartu Maratoni
üritustel lapsi lõbustamas, aidates nii fondile annetusi koguda.
Suuremad sponsorid ja juriidilisest isikust annetajad olid 2016. aastal: Selver, TV3, Kanal 2,
Qvalitas Arstikeskus, Bigbank, Kalev, Peloton, Swedbank, Data Print, CGI, Sportlik Eesti,
Jooksupartneri Jooks, Express Post, Nortal, Advokaadibüroo Pricewaterhousecoopers Legal,
Tartu Uusapteek, Synlab, Icosagen, Nutri Medical, Meinson Konsultatsioonid, Aasta Auto,
Aasta Auto Pluss, Avallone, Trapped, 7 Kohvipoissi, Torm Metall, Viking Security, Protex
Balti, Megido, Opennode, A-Ülevaatus, Lennuliiklusteeninduse töötajad, Pharma Holding,
Rehvimeister, M-Room Baltic, Gotsu, Ehitajasass, Aivaldus, Celsius Healthcare, Nordic
Hypo, FLIR Systems Estonia, Telia Eesti, Tele2 Eesti, Elisa Eesti. Täname kõiki nimetatud
toetajaid ja ka eraisikutest toetajaid, keda me ei saa siinkohal ilma eelneva nõusolekuta välja
tuua.
Oluline on esile tuua, et aina enam panustavad Lastefondi vahendusel raskelt haigete laste
toetamisse õpilased ja üliõpilased. 2016. aastal toetasid Lastefondi abisaajaid Mart Reiniku
Kooli õpilased 1708 euroga, TTÜ Üliõpilasühendus 170 euroga, Kivilinna Kooli 6B klassi
õpilased 168 euroga, Tartu Tamme Gümnaasiumi õpilased 120 euroga, Tartu Karlova Kooli
õpilased 80 euroga, Vastse-Kuuste kooli 9 klassi õpilased 90 euroga ja Eesti Naisüliõpilaste
Selts 50 euroga.
Ajaline ülevaade: heategevuskampaaniad, üritused, ettevõtmised ja suurannetused
Jaanuaris toetas IT-firma CGI Eesti geneetilise hambumusanomaaliaga Estellele
hambaimplantaatide paigaldamist 1580 euroga.
SEB Panga majandusanalüütikud Peeter Koppel ja Mihkel Nestor ning advokaadibüroo
PricewaterhouseCoopers Legal toetasid jaanuaris 1000-eurose ühisannetusega TÜ
Kliinikumi lastekliinikule jälgimismonitoride ostu.
Veebruari alguses annetas postiteenuste pakkuja Express Post Lastefondile 1200 eurot
sügava puudega 3-aastase Tristan Raimondi hooldus- ja ravikulude katmiseks Haapsalu
Hoolekandekeskuses.
3. veebruaril andis kauaaegne koostööpartner Selver Lastefondile üle 2015. aasta lõpus ja
2016. aasta alguses läbi viidud kampaaniaga "Koos on kergem" Tartu Selverites kogutud
annetuse - 15 624 eurot, mis suunati TÜ Kliinikumile vajalike rinnapumpade ja
soojendusmadratsite ostuks.
Veebruaris tehti Lastefondile ka mitu suurannetust peredelt, kes ise heade inimeste abi
palusid, kuid keda toetati rohkem, kui nad ise vajasid. Näiteks otsustas Facebooki
vahendusel oma pisipoja ärasaatmiseks rahalist abi palunud noor pere matuste
korraldamisest üle jäänud annetussumma, 1500 eurot, edasi annetada Lastefondile raskelt
haigete laste toetuseks. Samuti annetasid kolm 2015. aasta jõulude ajal TV3
heategevussaates “Inglite aeg” osalenud keerulise saatusega perekonda kokku 7000 eurot
edasi Lastefondile toetamaks raskelt haigeid lapsi.
Veebruari teises pooles alustas Lastefond Klubi Tartu Maratoniga kaheksandat
koostööaastat, mille raames kogusid Lastefondi vabatahtlikud Tartu maratoni lasteüritustel
annetusi üliharuldast haigust põdevale Cassandrale.

Tähistamaks rahvusvahelist haruldaste haiguste päeva korraldas Lastefond 28. veebruaril
Tallinnas ja Tartus mündiladumise aktsioonid, et tõmmata tähelepanu ja koguda annetusi
haruldasi haigusi põdevatele lastele. Tallinna Ülemiste Keskuses ning Tartu Kaubamajas
aset leidnud üritustel kutsuti inimesi üles katma Eesti kaardi kujutist annetusmüntidega.
Kokku koguti aktsioonidega ligi 1900 eurot. Koos Kanal 2 eetris olnud “Kuldvillaku” arstide
erisaatega, Vanemuise kontserdimajas korraldatud annetuste kogumise aktsiooniga ning
haruldaste haiguste päeva raames aset leidnud väiksemate lisakampaaniate ja
koostööprojektidega koguti haruldaste haigustega laste toetuseks kokku üle 7000 euro.
6. märtsil Tehvandi Spordikeskuses aset leidnud Kekkose 20. suusasõiduga kogunes raskelt
haigetele lastele 460 eurot, mis saadi sõidu osalustasudest.
Märtsis arvamuskonkursil Edukas Eesti peavõidu pälvinud Nortali juht ning Lastefondi
asutaja ja nõukogu liige Priit Alamäe otsustas annetada auhinnaraha 8000 eurot Lastefondile
haigete laste abistamiseks.
20. märtsil toimus Tallinnas restoranis Foody Allen heategevuslik perehommik ja
lasterõivaste kirbuturg, mille osalustasu, kokku üle 50 euro, annetati Lastefondile raskelt
haigete laste toetamiseks.
Märtsikuus paigaldati TÜ Kliinikumi hoonetesse uued kohvi- ja müügiautomaadid, mille
haldaja, 7 Kohvipoissi annetab igalt müüdud tootelt 10 senti kogemusnõustamise
rahastamiseks TÜ Kliinikumis. 2016. aasta lõpuks oli koostöö raames kogunenud üle 4100
euro.
28. aprillil avas kunstnik Merililiis Rinne ehk Meru Butterfly Lounge`is toimunud salongiõhtu
raames näitusmüügi, mille müügitulust 15% ehk 100 eurot annetas Lastefondile.
Lastefondi nõukogu liige Andres Koern palus oma aprillis peetud 70. juubeli külalistel teha
kingituse asemel annetus Lastefondile. Head õnnitlejad toetasid raskelt haigeid lapsi kokku
5112 euroga.
Aprilli lõpus ja mai alguses korraldas Lastefondi kauaaegne koostööpartner ja toetaja,
Hondakeskus Catwees tasulised mootorrataste testpäevad, millega koguti raskelt haigetele
lastele 400 euro suurune annetus.
6. mail toimus Tartu Jooksumaratoni raames juba neljandat korda Heateo Jooks, mida
korraldati koostöös Klubi Tartu Maratoni ja mitmete ravimifirmadega (Synlab, Sirowa, Nutri
Kaubandus, Icosagen ja Uus Apteek). Jooksuga koguti annetusi bulloosset epidermolüüsi
põdeva Cassandra toetuseks: iga jooksul osaleja annetas osalustasuna Lastefondile
vähemalt 1 euro, millele ravimifirmad lisasid iga osaleja kohta omalt poolt veel 5 eurot. 1314
osaleja ja meditsiiniettevõtete abiga koguti ligi 9500 eurot.
Mai teises pooles algatas TV3 avalike suhete juht Kertu Jukkum New Yorgi maratoniks
valmistudes koos Lastefondiga heategevuskampaania “Jan kõndima!”, millega koguti
annetusi liikumispuudega 8-aastase Jani taastusravi toetuseks. Kampaania eesmärgiks on
aidata Jan järjepideva füsioteraapia abil kõndima. Aasta lõpuks oli annetusi kogunenud ligi
19 000 eurot.
23.-29. mai toimus koostöös hotell Radisson Blu Hotel Olümpia kohvikuga Café Boulevard
kampaania, mille käigus annetati igalt müüdud kohvijoogilt ja pohla-martsipanipärjalt 20 senti
Lastefondile haruldase hambumushäirega 18-aastase Sten Oliveri implantaatravi toetuseks.
Kampaaniaga kogunes ligi 400 eurot.

Alates maikuust võttis Lastefond kasutusele märgi “Heategija”, millega tunnustab asutusi,
organisatsioone ja ettevõtteid, kes on fondi tegevust kas annetuse näol või muul moel
toetanud.
2016. aasta esimesel poolaastal panustas Lastefond Eesti Vähihaigete Laste Vanemate
Liidu (EVLVL) poolt väljavalitud partnerina 2016. aasta Pardiralli korraldamisse. 11. juunil
Kadrioru pargis heategevusliku perepäevaga lõppenud Pardiralli kogus heade inimeste abiga
132 948 eurot. Kampaania tulust 70% läks EVLVL-ile vähihaigete laste aitamiseks ning 30%
Lastefondile spetsiaalseid ravitoidusegusid vajavate laste toetamiseks.
Juuni alguses allkirjastasid Lastefond ja rattaklubi Peloton Lähte Rattamaratonil pidulikult
uue kolme-aastase koostöölepingu ning rattaklubi andis neljandat aastat järjest Lastefondile
üle 1500-eurose annetuse, mis on 10% Pelotoni aastasest sponsorlustulust.
2016. aastal jätkus Lastefondi koostöö Swedbanki annetuskeskkonnaga “Ma armastan
aidata”: perioodil 01.12.2015 kuni 31.05.2016 annetasid preemiaprogrammi kliendid 2376
eurot diabeeti põdevate laste toetuseks.
Juunikuus laekus Lastefondile Kanada vanaproua pärandannetus summas 107 072.89
Kanada dollarit (74 090,17 eurot), mida kasutatakse lahkunu soovil TÜ Kliinikumi
lastekliinikule vajaliku aparatuuri soetamiseks.
Augusti alguses annetas konsultatsioonifirma Meinson Konsultatsioonid Lastefondile 1000
eurot, et anda oma panus liikumispuudega 8-aastase Jani toetuseks.
5. augustil toimus IRONMAN 70.3 Otepää triatlonifestivali raames Seve Ehituse
heategevusjooks, kus koguti heade osalejate abiga asenduskodude laste nõustamisteenuse
toetamiseks üle 2400 euro.
Juulis ja augustis leidis aset invasportlase ja mitmekordse sisesõudmise maailmarekordi
omaniku Randel Peerna aktsioon “Rekord laste heaks”, mille raames püstitas ta 13. augustil
Pärnus uue maailmarekordi 100 km sisesõudmises ning kogus ühtlasi annetusi haruldaste
haigustega lastele, müües maailmarekordi nimelisi kilomeetreid. Annetusi laekus koos
üritusel kohapeal Lastefondi vabatahtlike poolt kogutuga ligi 1300 eurot.
20. augustil korraldas Jooksupartneri Jooks esmakordselt Peetri Jooksu, mille raames koguti
koostöös Apollo Kinoga ja osalejate abiga raske liikumispuudega Jani toetuseks 1500 eurot
(koos Lastefondi vabatahtlike poolt üritusel kohapeal kogutuga 1745 eurot). Annetus suunati
8-aastase Jani füsioteraapia kulude katmisse, eesmärgiga poiss aastaga kõndima saada.
Tallinnas asuv Korea rahvusrestoran Gotsu annetas augustis Lastefondile 500 eurot, et anda
oma panus sääreluu ebaliigesega 5-aastase Kristiini ravireiside toetuseks.
31. augustil korraldas Lastefond koostöös spordiklubiga Fitlife Tartus Tamme staadionil
heategevusliku treeningpäeva. Kogupereüritusega koguti kehakaaluga kimpus olevatele
lastele tervisekooli teenuste võimaldamiseks ligi 500 eurot.
Augusti lõpus salvestati kolme Lastefondilt toetust saava pere osalusel TV3 saatesarja
“Evelin” osa, mis keskendus peredele, kelle lapsi on tabanud ravimatu haigus. Saates, mis
läks eetrisse septembris, arutleti, kuidas vanemad lapse haigusega toime tulevad ja mida
tähendab elu raske haigusega lapse kõrval. Saate järgselt annetasid head inimesed
haruldaste haigustega laste toetuseks ligi 5000 eurot.

1. septembril alustas Lastefond koostööd mänguautomaatide operaatoriga GameKing.
Ettevõte annetab iga vastava kleebisega tähistatud seadmega tehtud sõidu või mängu pealt
2 senti fondile raskelt haigete laste ravireiside toetuseks.
1. septembrist kuni 30. septembrini aset leidnud kampaania käigus annetas Radisson Blu
Hotel Olümpia igalt Café Boulevardist ostetud Pauligi kohvijoogilt ja pohla-martsipanipärjalt
10 senti Lastefondile, et toetada Angelmani sündroomi põdeva 5-aastase Markuse
ratsutamisteraapiat. Kampaaniaga kogunes ligi 900 eurot.
10. oktoobril tuli Lastefond välja Eesti mastaabis uudse ja innovatiivse
püsiannetuskampaaniaga “Püsi_nnetus”, mille raames hakati koostöös Tele2-ga
esmakordselt Eestis pakkuma annetajatele võimalust sõlmida igakuist püsiannetust
mobiilikõnega. Kampaania kujunduse osas tehti jätkuvalt koostööd loovagentuuriga Newton
ning reklaampindade kavandamise ja organiseerimise osas meediaagentuuriga Vizeum.
Mõlemad ettevõtted on Lastefondi suurkampaaniatesse panustanud Lastefondi
algusaastatest alates ning teinud seda tasuta.
Oktoobri lõpus saabusid müügile Lastefondi heategevuslikud jõulukaardid, mille illustreeris
heategevuse korras Navitrolla. Kaartide müügituluna kogus fond ligi 11 000 eurot, mis
suunati erinevaid teraapiad vajavate laste toetuseks.
Eesti mee-ettevõte Artisan Honey kutsus oktoobris Lastefondi toetuseks ellu kampaania
“Jõuluingel”, pakkudes oma klientidele võimalust toetada ärikingituste ostuga haruldaste
haigustega lapsi. Kogunes 50 eurot.
7. ja 8. novembril toimus Mari-Liis Lille, kunstnikunimega Lilleliisi
juhendamisel heegeldamismaraton, mille tulemusena valmis vabatahtlike heegeldajate abil
15 Lastefondi maskotist inspireeritud heegelmõmmikut. Mõmmikud pandi Lastefondi
kodulehel müüki ning nende müügitulu suunatakse raskelt haigete laste toetuseks.
11. novembril korraldas kliiniliste ravimiuuringute ettevõte Quintiles Estonia oma töötajatele
heategevuspäeva, mille raames koguti Tartu tänavail ja kaubanduskeskustes Lastefondi
toetuseks kokku ligi 800 eurot annetusi.
Novembris tähistas Lastefond oma 16. sünnipäeva. 17. novembril korraldati Tallinnas
Radisson Blu Hotel Olümpias heategevuslik tuluõhtusöök, kus astusid õhtujuhtidena üles
Priit ja Märt Pius ning muusikalist meelelahutust pakkusid Tanja ja Mikk Saar bändiga, AnuMari Uuspõld ja pianist Irina Oja.
Õhtusöögi raames viidi läbi heategevuslik oksjon, milleks annetasid kunsti ja käsitööd Helen
Valk-Varavin, Tanel Veenre, Rugi, Wooch, Lisa Kröber, Wooden Lifestyle, Soma, Anneli
Kaasik, New Vintage by Kriss, Paavo Käämbre, Liis Tamra, Meru, Kamille Saabre, Epp
Maria Kokamägi ja Merli Siff. Tuluõhtusöögiga koguti erinevaid teraapiaid vajavate laste
toetuseks ligi 10 000 eurot annetusi.
Tuluõhtusöögil andis Lastefond juba teist korda välja aasta sotsiaaltöötaja, aasta kohaliku
omavalitsuse ja aasta heategija tiitlid, millest esimese pälvis 2016. aastal TÜ Kliinikumi
sotsiaaltöötja Helve Maripuu, teise Väätsa vald ning aasta heategija tiitel anti Opus Online`ile
uue kodulehe tegemise eest ja Selverile “Koos on kergem” kampaania korraldamise eest.
Eripreemia sai Bigbank, kes pani õla alla uute püsiannetajate värbamise kampaaniale, kattes
sponsorluse korras värbajate töötasud.
Lisaks tuluõhtusöögile kogus Lastefond oma sünnipäeva raames teraapiat vajavate laste
toetuseks annetusi ka oksjonikeskkonnas osta.ee aset leidnud kunsti- ja käsitöö oksjoniga;

18. novembril Vanemuise kontserdimajas, pakkudes annetamise võimalust ooperit “Carmen”
nautima tulnud inimestele ning 14. novembril üle-eestilise protsendipäevaga, mille raames
annetasid mitmed ettevõtted 1,6% kogu oma päevakäibest või 16% teatud toote
päevakäibest Lastefondile.
16. sünnipäeva tähistamiseks korraldatud ürituste ja aktsioonidega koguti kokku ligi 11 000
eurot.
20. novembril linastus Pimedate Ööde Filmifestivali (PÖFF) raames Solarise keskuse Apollo
Kinos Lastefondi, PÖFFi ja Elisa Eesti toel kirjeldustõlke saanud lastefilm “Röövlirahnu
Martin” nägemispuudega lastele. Lastefondi ja PÖFFi koostöö raames koguti ka
kirjeldustõlgete valmistamiseks annetusi, mille juures tuli juba teist aastat järjest appi Elisa,
kes pakkus võimalust SMSi teel PÖFFi lemmifilmi poolt hääletades anda oma rahaline panus
kirjeldustõlgete valmimisse. Selliselt kogunes 365 eurot.
Detsembris korraldas Eesti Võlausaldajate Liit koostöös ettevõttega Register
heategevusaktsiooni, mille raames pakuti Eesti ettevõtetele võimalust tänupaketi soetamise
läbi toetada Lastefondi. Aktsiooni eesmärgiks oli koguda annetusi, et rahastada USAs loodud
autistlikele lastele suunatud toetusprogrammi Son-Rise juurutamist Eestis.
1.-20. detsembrini viis Mart Reiniku Kool oma õpilaste ja õpetajate seas läbi heategevusliku
jõulukampaania, millega koguti ravitoitu vajava Eiko jaoks üle 1700 euro.
Detsembris korraldas Lastefond juba kolmandat korda koostöös finantseerimisasutusega
Nordic Hypo heategevusliku Facebooki-kampaania. Kampaania raames annetas ettevõte iga
fondi maskott Mõmmiku foto unikaalse jagamise kohta 1 euro ajukahjustusega Alexi
toetuseks. Annetussummaks kujunes 2000 eurot.
Koostöös Swedbanki annetuskeskkonnaga “Ma armastan aidata” annetasid
preemiaprogrammi kliendid perioodil 01. juuni kuni 30. november Lastefondile 593 eurot
diabeeti põdevate laste toetuseks.
17. detsembril korraldas MTÜ Seiklushunt Tartu kesklinnas heategevusliku jõulujooksu liigse
kehakaaluga kimpus olevate laste toetuseks. Iga osaleja 2-eurose annetuse ja
korraldajapoolse panusena saadi kokku 150 eurot.
18. ja 20. detsembril leidis juba viiendat korda aset TÜ Akadeemilise Spordiklubi
heategevuslik laste jõuluvõistlus kergejõustikus. Võistluse osavõtutasu oli 2 eurot, mis
annetati Lastefondile. Osalustasude ja üritusel vabatahtlike poolt kogutu näol sai fond üle
800-eurose annetuse.
22.-30. detsembril oli võimalik sooduspakkumiste portaalis niihea.ee soetada
heategevuslikke vautšereid hinnaga 2, 5,10 või 20 eurot. Koostöö raames koguti
harvaesineva geenihaigusega Christoferi ja üliharuldase haigusega Cassandra toetuseks ligi
1100 eurot.
Detsembri lõpus korraldas Sillamäe Huvi- ja Noortekeskus Ulei juba teist aastat järjest
Lastefondi toetuseks heategevuskontserdi, millega koguti üle 850 euro.
30.-31. detsembril toimus sporditoetusi haldava keskkonna Sport ID eestvedamisel Nõo
rannahallis heategevuslik aastavahetuse rannavollemaraton “Terve keha vs terve vaim”,
millega koguti Lastefondile ligi 500 eurot liigse kehakaaluga kimpus olevate laste
toetamiseks.

Detsembris annetas kondiitritööstusettevõte Kalev Lastefondile 5000 eurot raskelt haige
Joanna toetuseks.
Vabatahtlike tegevus
Suure ja rahaliselt tasustamata töö teevad Lastefondis ära kümned tublid vabatahtlikud
Tartus ja Tallinnas, kes panustavad oma vaba aega ja energiat sooviga aidata abivajavaid
lapsi. Vabatahtlikud panustavad heategevuskampaaniate läbiviimisse ning algatavad ja
viivad läbi väiksemaid üritusi ja aktsioone annetuste kogumise eesmärgil. Vabatahtlikkuse
alusel ja ilma töötasu saamata töötab asutamisest alates ka fondi nõukogu, kes osaleb
aktiivselt fondi tegevuse ja strateegia suunamises ning toetusotsuste langetamises.
Järgnevalt anname ülevaate 2016. aastal vabatahtlike osalusel toimunud ettevõtmistest.
Jaanuari alguses said Lastefondi vabatahtlikud kokku Eesti Vabaõhumuuseumis, et võtta
kokku möödunud aasta, analüüsida tehtut ja seada sihid uueks aastaks. Heade sponsorite
toel tänati tublimaid ja aktiivsemaid.
28. veebruaril toimusid haruldaste haiguste päeva raames vabatahtlike eestvedamisel
üritused Tartu Kaubamajas ja Tallinnas Ülemiste keskuses. Pakuti osalejatele erinevat laadi
meelelahutust ning koguti annetusi Eesti kaardi kujutisega alusele ehk nn mündikaardile.
Lisaks käisid vabatahtlikud annetusi kogumas Vanemuise kontserdimajas etendusel
“Ooperifantoom”, kus head teatrikülastajad annetasid haruldaste haigustega lastele ligi 1000
eurot. Kokku koguti haruldaste haguste päeva raames kõigi aktsioonidega üle 7000 euro.
Märtsikuus käisid Tallinna vabatahtlikud end motiveerimas ja uut energiat ammutamas
Škoda Jäähallis, kes võimaldas seda vabatahtlikele motivatsiooniürituse raames tasuta.
Märtsikuu keskpaigas toimusid uute vabatahtlike värbamisüritused Tartus ja Tallinnas,
eesmärgiga leida häid inimesi, kellel on soov ja võimalus panustada oma vaba aega, et
aidata Lastefondil koguda annetusi raskelt haigetele lastele.
Aprillis osalesid Lastefondi vabatahtlikud Tartu Näituste messikeskuses Maamessil, mille
külastajatele pakuti võimalust annetuse eest koju kaasavõtmiseks taim istutada, lisaks müüdi
meeneid. Kolme päevaga koguti messikülastajate abiga rasket haigust põdevatele lastele ligi
800 eurot.
Aprillis toimus heade sponsorite toel Lastefondi vabatahtlike motiveerimiseks matkapäev
Jänedal.
1. mail leidis juba teist aastat järjest Tamme staadionil JK Tammeka naiskonna
eestvedamisel ja Lastefondi Tartu vabatahtlike osalusel aset tüdrukutele mõeldud
spordiüritus “Printsesside Jalgpallipäev”. Toimusid sportmängud, punupatside tegemine ja
heategevuslik õnneloos, mille tulu läks haigete laste toetuseks.
Maikuus osalesid Lastefondi Tallinna vabatahtlikud Tallinnas Kalamaja päevadel. Tutvustati
fondi tegemisi ning müüdi annetuse eest vahvleid ja Lastefondi heategevuslikke meeneid.
Annetusi kogunes raskelt haigete laste toetuseks ligi 200 eurot.
1.juunil osalesid Lastefondi Tartu vabatahtlikud Lille Maja korraldatud lastekaitsepäeva
üritusel „Õues õppida on mõnus – näoga mere poole!“. Korraldati lastele väärtuskasvatuslik
aaretejaht, kus võistkondadel tuli lahendada aja peale erinevaid heategevust propageerivaid
ülesandeid. Lisaks müüdi Lastefondi õhupalle ja rinnamärke. Annetusi koguti haruldase
ainevahetushaigusega Emilyle üle 120 euro.

4. juunil võtsid Lastefondi vabatahtlikud tänuüritusel kokku möödunud hooaja. Samal üritusel
anti vabatahtliku staatus senistele huvilistele ning tunnustati aasta tublimaid. Kuulutati välja
ka aasta vabatahtlikud, kelleks said 2016. aastal Tartu vabatahtlike juhiabi Kätlin Lindsaar
ning Tallinna vabatahtlike juht Kaiu Kostabi.
11. juunil osalesid Lastefondi vabatahtlikud Pardiralli heategevuslikul perepäeval Tallinnas
Kadrioru pargis, kus oldi abiks erinevate tegevuste korraldamisel ja annetuste kogumisel.
12. juunil kogusid Tartu vabatahtlikud annetusi Tartumaa Tervisespordikeskuses Elva
Väepäevadel. Selleks müüdi Lastefondi meeneid ning korraldati heategevuslik õnneloos,
mille auhinnafondi panustas suur osa väepäevadel esindatud ettevõtetest. Haruldase
haigusega Sara Sofia toetuseks koguti ligi 240 eurot.
10. juulil osalesid Lastefondi Tartu vabatahtlikud Sepa staadioni avamisel Tartus, kus
kogusid haigete laste abistamiseks üle 200 euro.
Augusti alguses andsid Lastefondi vabatahtlikud oma panuse Lastefondi ja IRONMAN 70.3
Otepää triatlonifestivali koostöösse, osaledes Seve Ehituse heategevusjooksul. Üritusel
koguti asenduskodude laste nõustamisteenuse toetamiseks ligi 700 eurot.
13. augustil olid vabatahtlikud väljas Pärnus invasportlase Randel Peerna
heategevusaktsioonil “Rekord laste heaks”, kus kogusid haruldaste haigustega laste
toetuseks 55 eurot. Lisaks osaleti samal päeval üritusel “Augustiunetus”, kus koguti
liikumispuudega Jani toetuseks ligi 1000 eurot.
16.-19. augustil osalesid vabatahtlikud juba mitmendat aastat järjest Eesti Vähihaigete Laste
Vanemate Liidu poolt korraldatavas suvelaagris, pakkudes laagris osalevatele lastele
hoiuteenust ja erinevaid meelelahutuslikke tegevusi.
20. augustil andsid Lastefondi Tallinna vabatahtlikud oma panuse Lastefondi koostöösse
Peetri jooksuga, kogudes üritusel liikumispuudega Jani toetuseks 245 eurot.
31. augustil panustasid Tartu vabatahtlikud Lastefondi ja Fitlife Tartu koostöö raames
toimunud heategevusliku treeningpäeva korraldamisse, kus lisaks peredele ja lastele
suunatud tegevustele toimus ka meelelahutuslik jalgpallimäng Tammeka naiskonna ja
sporditähetde vahel.
Alates septembrist hakkas Tartu vabatahtlikke toetama Tartu kohvik Hector Cafe,
võimaldades sponsorluse korras pidada oma ruumides kaks korda kuus vabatahtlike
koosolekuid ning varustades neid suupistetega. Tallinna vabatahtlikud said septembris
koostööpartneriks Snelli staadioni, kus on võimalik hoiustada Lastefondiga seotud inventari
ja korraldada ka koosolekuid.
3.-4. septembril osalesid Lastefondi Tallinna vabatahtlikud Uue Maailma Tänavafestivalil,
kogudes haigete laste raviks üle 150 euro.
Septembri lõpus toimusid nii Tartus kui Tallinnas uute vabatahtlike värbamise üritused, mille
eesmärk oli leida uusi tublisid Lastefondi vabatahtlikkusest huvitatud inimesi.
18. septembril osalesid Tartu vabatahtlikud Tartu Lõunakeskuses toimunud Buduaari turul,
kus esmakordselt koguti annetusi fondi jaoks uudsel moel - annetama kutsuva suure sildi
abil. Erinevaid teraapiad vajavate laste toetuseks koguti üle 200 euro.

Oktoobris osalesid Tartu vabatahtlikud Tartu Kaubamaja Moekuulutaja lastemoe päevadel ja
Eedeni kaubanduskeskuse moeturul, kogudes teraapiaid vajavate laste toetuseks ligi 330
eurot.
Novembris aitasid Tallinna vabatahtlikud korraldada Lastefondi ja Mari-Liis Lille ehk Lilleliisi
koostöös toimunud Lastefondi heegelmõmmikute ühisheegeldamise üritust.
Novembris panustasid nii Tartu kui Tallinna vabatahtlikud Lastefondi 16. sünnipäeva ürituste
ja aktsioonide korraldamisse.
Detsembris osalesid Tartu vabatahtlikud Lastefondi ja TÜ Akadeemilisel Spordiklubi
heategevuslikul jõuluvõistlusel, kus müüsid meeneid, et koguda annetusi haigete laste
ravitingimuste parandamiseks.
2.-4. detsembrini Tartu Näituste messikeskuses toimunud Jõululaadal kogusid Lastefondi
Tartu vabatahtlikud heade inimeste abiga üle 1200 euro annetusi. Annetussumma saadi
kokku heategevusliku õnneloosi ja heategevustoodete müügiga.
3. detsembril toimus heade ettevõtete toel Lastefondi vabatahtlike jõulupidu Tartus
Tagahoovi peoruumis.
Lastefondi Tallinna vabatahtlikud külastasid detsembris motivatsiooniürituse raames Tallinna
Nõmme klaasi- ja keraamikastuudiot, kus vabatahtlikel oli võimalus ise keraamikat
valmistada.
Detsembris osalesid Tallinna vabatahtlikud Mustamäe jõululaadal, kus kogusid ravitoitu
vajavate laste toetuseks ligi 115 eurot.
Tartu vabatahtlikud olid detsembris väljas Tartu kesklinnas toimunud Jõululaadal ja
Antoniuse õues “Jõuluvana kodus”, kogudes teraapiaid vajavate laste toetuseks kokku üle
650 euro.
Terve aasta jooksul osalesid Lastefondi Tartu vabatahtlikud kõigil Klubi Tartu Maraton
lasteüritustel, kus koguti annetusi üliharuldase haigusega Cassandra toetuseks.
Jätkus koostöö Vanemuise Kollaste Kassidega, kes samuti osalesid Klubi Tartu Maraton
lasteüritustel, pakkudes lastele põnevaid mänge, jutustades salapäraseid lugusid teatrist
ning aitasid seeläbi annetusi koguda.
Mitmed vabatahtlikud panustasid aasta jooksul ka fondi igapäevatöö korraldamisse (nt
koduleheuudiste kirjutamine, meenete müügi haldamine, reklaammaterjalide kujundamine,
pakkide saatmine, inventuuri tegemine jms).
Lastefondi vabatahtliku tegevuse toetajad olid: kohvik Hector Cafe, Radisson Blu Hotell
Olümpia, Pühajärve Puhkekeskus, Teater Vanemuine, spordiklubi Fitlife Tartu, Selver, Kubija
hotell-loodusspaa, Kingitus.ee, Škoda Jäähall, korporatsioon Sakala, korporatsioon Filiae
Patriae, Lux Express, Tagahoov, Tartu Spontaansusteater, Koorekiht Cateringa jKokakool,
Nurme kulinaaria (Lutsuland), Sefiiritordid, Estonia Resort Hotel & Spa, Georgi hotell, Perfect
Cosmetics (LUMI), Teater Vanemuine, KOMMIPOMM, Liisi Viiding, Eesti Rahva Muuseum /
Estonian National Museum, Photopoint, Vilde lokaal, Matkajuht, Tartu Kaubamaja, Aura
Keskus, Dorpat Spa, Aravon, Lõunakeskus, Aua Tset, TULI Catering, Jäneda Mõisa
Turismikeskus, Eesti Vabaõhumuuseum, Isemoodi Isetegijate Sõpruskond, Rendibuss,
ajalookeskus “Tallinna legendid”, Kalev SPA, Rahva Raamat, Aqva SPA, Juustukuningad jt.
Kõik toetajad on välja toodud Lastefondi kodulehel www.lastefond.ee.

Muu oluline info
Alates 1. jaanuarist lisandusid Eesti Haigekassa meditsiiniseadmete loetellu
nahahooldustooted, mida vajavad kaasasündinud rasket ihtüoosi põdevad lapsed.
Nahahooldustooteid hüvitatakse 90% ulatuses alla 16-aastasele lapsele kuni 6,5 liitrit
kalendripoolaastas ja üle 17-aastasele isikule 13 liitrit kalendripoolaastas. Sellega seoses ei
vaja ihtüoosihaiged lapsed enam Lastefondi tuge nahahooldusvahendite soetamisel ning
lahenes fondi 2007. aasta põhikampaania raames avalikkuse ette toodud probleem.
Lisaks eelnevale tõstis Eesti Haigekassa alates 1. jaanuarist bulloosset epidermolüüsi ehk
Epidermolysis bullosat põdevatele patsientidele haavaplaastrite ja -sidemete
hüvitamismäära 90%-ni ning kogust 1200 haavaplaastri või haavasidemeni aastas. Sellega
seoses vähenesid fondi kulutused Eestis hetkel ainsana bulloosset epidermolüüsi põdevale
Cassandrale. Kuivõrd riiklik toetus ei kata siiski kogu lapse vajadust, toetab fond peret selles
vähesel määral edasi.
2017. aasta tegevussuunad
Peamised tegevussuunad eelolevaks majandusaastaks Lastefondi eesmärkide
tulemuslikumaks täitmiseks:
1. Hoida ja kasvatada püsiannetajaskonda.
2. Toetada sügava ja raske puudega laste ja nende perede toimetulekut.
3. Teavitada senisest enam abivajajaid abisaamise võimalustest.
4. Sisse seada iga-aastane Lastefondi suurüritus.

Peamised suhtarvud
Lähteandmed
Raha
Käibevara
Lühiajalised kohustused
Aruandeaasta tulem
Netovara
Varad
Näitajad
Puhas käibekapital
Maksevalmiduse kordaja
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja

2016
157 269
272 546
267 073
-26 703
312 667
579 740
2 016
5 473
0,59
1,02

2015
244 130
350 589
145 072
-74 672
339 370
484 442
2 015
205 517
1,68
2,42

Suhtarvude arvutamisel kasutatud valemid:
• Puhas käibekapital = käibevarad-lühiajalised kohustused
• Maksevalmiduse kordaja (kordades) = raha/lühiajalised kohustused
• Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (kordades) = Käibevarad/lühiajalised kohustused
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2016

31.12.2015

Lisa nr

Raha

157 269

244 130

2

Finantsinvesteeringud

100 000

100 000

3

Nõuded ja ettemaksed

15 277

6 459

4

272 546

350 589

245 000

0

6
7

Varad
Käibevarad

Kokku käibevarad
Põhivarad
Finantsinvesteeringud
Materiaalsed põhivarad

62 194

133 853

307 194

133 853

579 740

484 442

15 169

24 545

8

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused

251 904

120 527

11

Kokku lühiajalised kohustised

267 073

145 072

267 073

145 072

9 587

9 587

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem

329 783

404 455

Aruandeaasta tulem

-26 703

-74 672

Kokku netovara

312 667

339 370

579 740

484 442

Kokku põhivarad
Kokku varad
Kohustised ja netovara
Kohustised
Lühiajalised kohustised
Võlad ja ettemaksed

Kokku kohustised
Netovara
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses

Kokku kohustised ja netovara
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Tulemiaruanne
(eurodes)

2016

2015

Lisa nr

325 476

340 960

12

13 001

7 196

13

275

74

338 752

348 230

-177 572

-187 268

14

Jagatud annetused ja toetused

-45 493

-94 842

15

Mitmesugused tegevuskulud

-19 824

-16 024

16

Tööjõukulud

-54 940

-50 528

17

Põhivarade kulum ja väärtuse langus

-71 659

-73 624

7

-1 563

-4 436

-371 051

-426 722

-32 299

-78 492

5 596

3 820

-26 703

-74 672

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

Muud kulud
Kokku kulud
Põhitegevuse tulem
Muud finantstulud ja -kulud
Aruandeaasta tulem
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2016

2015

Lisa nr

-32 299

-78 492

Põhivarade kulum ja väärtuse langus

71 659

73 624

Kokku korrigeerimised

71 659

73 624

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus

-8 078

906

4

Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus

-9 376

-527

8

Muud rahavood põhitegevusest

131 377

-4 886

11

Kokku rahavood põhitegevusest

153 283

-9 375

Rahavood põhitegevusest
Põhitegevuse tulem
Korrigeerimised
7

Rahavood investeerimistegevusest
Tasutud muude finantsinvesteeringute soetamisel

-345 000

0

3; 6

Laekunud muude finantsinvesteeringute müügist

100 000

200 000

3; 6

4 856

2 730

-240 144

202 730

Kokku rahavood

-86 861

193 355

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses

244 130

50 775

Raha ja raha ekvivalentide muutus

-86 861

193 355

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

157 269

244 130

Laekunud intressid
Kokku rahavood investeerimistegevusest

2

2
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Kokku netovara
Sihtkapital/Osakapital
nimiväärtuses
31.12.2014
Aruandeaasta tulem
31.12.2015
Aruandeaasta tulem
31.12.2016

Akumuleeritud tulem

9 587

404 455

414 042

0

-74 672

-74 672

9 587

329 783

339 370

0

-26 703

-26 703

9 587

303 080

312 667

19

Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond

2016. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi 2016. 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.
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 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 -kohustised
Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval kehtinud valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud
varad ja kohustused seisuga 31. detsember 2016. 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.
SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond kajastab finantsinvesteeringute all tähtajalisi hoiuseid ning võlakirju. Tähtajalisi hoiuseid kajastatakse
soetusmaksumuses. Võlakirju kajastatatakse korrigeeritud soetusmaksumuses, kui ettevõte kavatseb neid kindlasti hoida lunastustähtajani.
Juhul kui ettevõte ei ole soetamishetkel kindel, kas ta kavatseb teatud võlainstrumenti lunastustähtajani hoida või on tõenäoline, et ta müüb
selle enne lunastustähtaega, tuleb seda kajastada õiglases väärtuses.

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.
Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad
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 200€ 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,
võetakse need komponendid raamatupidamises arvele eraldi varaobjektidena, määrates neile eraldi amortisatsiooninormid vastavalt
20

Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond

2016. a. majandusaasta aruanne

komponentide kasulikule elueale.
Sihtasutus kasutab materiaalse põhivara amortiseerimisel lineaarset meetodit.
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.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir

200

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)
Põhivara grupi nimi

Kasulik eluiga

Arvutid ja arvutisüsteemid

4-5 aastat

Muud masinad ja seadmed

4-5 aastat

Muud materiaalsed põhivarad

4-5 aastat

Annetused ja toetused
Saadud annetuste ja toetuste arvestusel lähtutakse järgmistest põhimõtetest: mitte-sihtotstarbelised annetused ja toetused kajastatakse tuluna
hetkel, mil annetus/toetus muutub sissenõutavaks (võttes vajadusel arvesse perioodi, mille eest need on tasutud); sihtotstarbelised annetused
ja toetused (sh mitterahalised annetused ja toetused) kajastatakse tuluna siis kui annetus/toetus muutub sissenõutavaks ja annetuse/toetusega
kaasnevad tingimused on täidetud. Annetus või toetusi, mis on küll mõeldud kasutamiseks teatud kindlas valdkonnas, kuid ei ole otseselt seotud
ühegi konkreetse projekti finantseerimisega, ei loeta sihtotstarbeliseks annetuseks ja kajastatakse tuluna hetkel, mil annetus/toetus
muutub sissenõutavaks.
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:
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 kasumiaruandes perioodi tuluna.
Mitterahalise toetusena saadud vara võetakse bilansis arvele tema õiglases väärtuses. Tekkiv kohustus kantakse tuludesse aruandeperioodil.

Seotud osapooled
Seotud osapooltena kajastatakse nõukogu ja juhatuse liikmed, asutajaliikmed, nende abikaasad, elukaaslased ja nendega seotud ettevõtted.
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Rahavoogude aruanne
Rahavoogude aruandes kajastatakse real: "Muu rahavoog põhitegevusest" - sihtotstarbeliste tasude, annetuste ja toetuste konto muutust
bilansis.

Lisa 2 Raha
(eurodes)

31.12.2016

31.12.2015

Raha pangakontol

157 269

244 130

Kokku raha

157 269

244 130

Lisa 3 Lühiajalised finantsinvesteeringud
(eurodes)

Kokku
Muud
31.12.2014

200 000

200 000

-100 000

-100 000

31.12.2015

100 000

100 000

Soetamine

100 000

100 000

-100 000

-100 000

100 000

100 000

Müük müügihinnas
või lunastamine

Müük müügihinnas
või lunastamine
31.12.2016

SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond kajastab Lühiajaliste finantsinvesteeringute all lühiajalisi tähtajalisi hoiuseid.
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Lisa 4 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2016
Nõuded ostjate vastu
Ostjatelt laekumata
arved
Muud nõuded
Intressinõuded
Ettemaksed
Muud makstud
ettemaksed
Kokku nõuded ja
ettemaksed

12 kuu jooksul
3 126

3 126

3 126

3 126

3 907

3 907

3 907

3 907

8 244

8 244

8 244

8 244

15 277

15 277

31.12.2015
Nõuded ostjate vastu
Ostjatelt laekumata
arved
Muud nõuded
Intressinõuded
Kokku nõuded ja
ettemaksed

12 kuu jooksul
3 292

3 292

3 292

3 292

3 167

3 167

3 167

3 167

6 459

6 459

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

31.12.2016

31.12.2015

Maksuvõlg

Maksuvõlg

Ettevõtte tulumaks

0

104

Käibemaks

0

2 700

Üksikisiku tulumaks

2 578

2 769

Sotsiaalmaks

4 754

5 049

Kohustuslik kogumispension

232

274

Töötuskindlustusmaksed

346

310

0

415

7 910

11 621

Intress
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad
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Lisa 6 Pikaajalised finantsinvesteeringud
(eurodes)

Kokku
Võlakirjad

Muud

31.12.2014

0

100 000

100 000

Müük müügihinnas või
lunastamine

0

-100 000

-100 000

31.12.2015

0

0

0

Kokku
Võlakirjad

Muud

31.12.2015

0

0

0

Soetamine

45 000

200 000

245 000

31.12.2016

45 000

200 000

245 000

SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond kajastab pikaajaliste finantsinvesteeringute all pikaajalisi tähtajalisi hoiuseid ja pikajalisi võlakirju.

Lisa 7 Materiaalsed põhivarad
(eurodes)

Kokku
Masinad ja
seadmed

Muud
materiaalsed
põhivarad

Arvutid ja
arvutisüsteemid

Muud masinad
ja seadmed

696

306 856

307 552

16 644

324 196

-381

-110 885

-111 266

-5 453

-116 719

315

195 971

196 286

11 191

207 477

-139

-69 598

-69 737

-3 887

-73 624

696

306 856

307 552

16 644

324 196

-520

-180 483

-181 003

-9 340

-190 343

176

126 373

126 549

7 304

133 853

-176

-67 596

-67 772

-3 887

-71 659

696

306 856

307 552

16 644

324 196

-696

-248 079

-248 775

-13 227

-262 002

0

58 777

58 777

3 417

62 194

31.12.2014
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus

Amortisatsioonikulu

31.12.2015
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus

Amortisatsioonikulu

31.12.2016
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus
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Lisa 8 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2016

12 kuu jooksul

Lisa nr

Võlad tarnijatele

1 027

1 027

9

Võlad töövõtjatele

6 232

6 232

10

Maksuvõlad

7 910

7 910

5

15 169

15 169

Kokku võlad ja ettemaksed

31.12.2015

12 kuu jooksul

Lisa nr

Võlad tarnijatele

6 399

6 399

9

Võlad töövõtjatele

6 525

6 525

10

Maksuvõlad

11 621

11 621

5

Kokku võlad ja ettemaksed

24 545

24 545

Lisa 9 Võlad tarnijatele
(eurodes)

31.12.2016

31.12.2015

Võlad tarnijatele

1 027

6 399

Kokku võlad tarnijatele

1 027

6 399

31.12.2016

31.12.2015

5 760

6 094

472

167

Lisa 10 Võlad töövõtjatele
(eurodes)

Palgavõlg
Puhkusekohustused
Aruandvad isikud
Kokku võlad töövõtjatele

0

264

6 232

6 525

Lisa 11 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)
Varad bruto soetusmaksumuses

31.12.2014

Saadud

Tulu

31.12.2015

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
Ravi ja toetuste sihtfinantseerimine

125 413

188 309

-193 195

120 527

Kokku sihtfinantseerimine
tegevuskuludeks

125 413

188 309

-193 195

120 527

Kokku sihtotstarbelised tasud,
annetused ja toetused

125 413

188 309

-193 195

120 527
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31.12.2015

Saadud

Tulu

31.12.2016

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
Ravi ja toetuste sihtfinantseerimine

120 527

308 949

-177 572

251 904

Kokku sihtfinantseerimine
tegevuskuludeks

120 527

308 949

-177 572

251 904

Kokku sihtotstarbelised tasud,
annetused ja toetused

120 527

308 949

-177 572

251 904

Lisa 12 Annetused ja toetused
(eurodes)

2016

2015

Lisa nr

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

177 572

193 195

11

Mittesihtotsatarbelised annetused ja toetused

147 904

147 765

Kokku annetused ja toetused

325 476

340 960

2016

2015

Rahaline annetus

325 476

340 960

Kokku annetused ja toetused

325 476

340 960

2016

2015

Jõulukaartide ja meenete müük

13 001

7 196

Kokku tulu ettevõtlusest

13 001

7 196

Rahalised ja mitterahalised annetused
Lisa nr

Lisa 13 Tulu ettevõtlusest
(eurodes)

Lisa 14 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

2016

2015

Tööjõukulud

33 456

46 736

Annetatud aparatuur

37 050

47 870

Annetatud ravimid

35 151

29 314

Osutatud ravi- ja hooldusteenused

18 223

52 900

0

3 112

Kaido Olgole ehitatud maja
Haruldaste haigustega lastele makstud toetused

40 388

0

Muud

13 304

7 336

177 572

187 268

Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide
otsesed kulud
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Lisa 15 Jagatud annetused ja toetused
(eurodes)

2016

2015

16 044

49 523

Aparatuur

8 616

45 319

Ostetud toetusteenused

4 860

0

Makstud toetused MTÜ-dele jms.

15 973

0

Kokku jagatud annetused ja toetused

45 493

94 842

2016

2015

2 072

1 254

228

967

Tellitud teenustööd

6 335

5 652

Reklaamikulud

5 421

3 138

ettevõtlusega seotud kulud

3 032

2 732

Muud

2 736

2 281

19 824

16 024

2016

2015

Palgakulu

66 066

72 779

Sotsiaalmaksud

22 330

24 485

Kokku tööjõukulud

88 396

97 264

Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide
otsese kuluna

33 456

46 736

3

3

Makstud toetused

Lisa 16 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

Mitmesugused bürookulud
Koolituskulud

Kokku mitmesugused tegevuskulud

Lisa 17 Tööjõukulud
(eurodes)

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale

2016. aastal moodustasid fondi töötajate töötasud 34 617 eurot, lepinguliste ravitugiteenuste osutajate töötasud 31 449 eurot, millest 25
005 eurot oli sihtotstarbeliselt finantseeritud.
2015. aastal moodustasid fondi töötajate tasud 29 263 eurot, lepinguliste ravitugiteenuste osutajate töötasud olid 43 516 eurot, millest 34
930 eurot oli sihtotstarbeliselt finantseeritud.
Töötasudele lisandusid sotsaiaalmaksude kulud.
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Lisa 18 Seotud osapooled
(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes
2016

Ostud

Müügid

Tegev- ja kõrgem juhtkond
ning olulise osalusega
eraisikust omanikud ning
nende valitseva või olulise
mõju all olevad ettevõtjad

2015

0

Ostud

Müügid

Tegev- ja kõrgem juhtkond
ning olulise osalusega
eraisikust omanikud ning
nende valitseva või olulise
mõju all olevad ettevõtjad
Tegev- ja kõrgema
juhtkonna ning olulise
osalusega eraisikust
omanike lähedased
pereliikmed ning nende
valitseva või olulise mõju
all olevad ettevõtjad

18 559

0

1 936

3 330

0

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja
muud olulised soodustused

Arvestatud tasu

2016

2015

26 221

14 256

Müükide all kajastatakse seotud isikute poolt tehtud annetusi, heategevuslike oksjonite tulusid ja tulusid heategevuslike meenete müügist.
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EVELI ILVES

Juhatuse liige
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SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE
Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond nõukogule
Arvamus
Oleme auditeerinud Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond (ettevõte) raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2016 ning tulemiaruannet,
rahavoogude aruannet ja netovara muutuste aruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud aasta kohta ja raamatupidamise aastaaruande lisasid, sealhulgas märkimisväärsete
arvestuspõhimõtete kokkuvõtet.
Meie arvates kajastab kaasnev raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes osades õiglaselt ettevõtte finantsseisundit seisuga 31.12.2016 ning sellel kuupäeval lõppenud aasta
finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.
Arvamuse alus
Viisime auditi läbi kooskõlas rahvusvaheliste auditeerimise standarditega (Eesti). Meie kohustusi vastavalt nendele standarditele kirjeldatakse täiendavalt meie aruande osas
„Vandeaudiitori kohustused seoses raamatupidamise aastaaruande auditiga”. Me oleme ettevõttest sõltumatud kooskõlas kutseliste arvestusekspertide eetikakoodeksiga (Eesti)
(eetikakoodeks (EE)), ja oleme täitnud oma muud eetikaalased kohustused vastavalt eetikakoodeksi (EE) nõuetele. Me usume, et auditi tõendusmaterjal, mille oleme hankinud, on
piisav ja asjakohane aluse andmiseks meie arvamusele.
Muu informatsioon
Juhtkond vastutab muu informatsiooni eest. Muu informatsioon hõlmab tegevusaruannet, kuid ei hõlma raamatupidamise aastaaruannet ega meie asjaomast vandeaudiitori aruannet.
Meie arvamus raamatupidamise aastaaruande kohta ei hõlma muud informatsiooni ja me ei tee selle kohta mingis vormis kindlustandvat järeldust.
Seoses meie raamatupidamise aastaaruande auditiga on meie kohustus lugeda muud informatsiooni ja kaaluda seda tehes, kas muu informatsioon oluliselt lahkneb raamatupidamise
aastaaruandest või meie poolt auditi käigus saadud teadmistest või tundub muul viisil olevat oluliselt väärkajastatud.
Kui me teeme tehtud töö põhjal järelduse, et muu informatsioon on oluliselt väärkajastatud, oleme kohustatud sellest faktist aru andma. Meil ei ole sellega seoses millegi kohta aru
anda.
Juhtkonna ja nende, kelle ülesandeks on valitsemine, kohustused seoses raamatupidamise aastaaruandega
Juhtkond vastutab raamatupidamise aastaaruande koostamise ja õiglase esitamise eest kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga ja sellise sisekontrolli eest, nagu juhtkond peab
vajalikuks, et võimaldada kas pettusest või veast tulenevate oluliste väärkajastamisteta raamatupidamise aastaaruande koostamist.
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on juhtkond kohustatud hindama ettevõtte suutlikkust jätkata jätkuvalt tegutsevana, esitama infot, kui see on asjakohane, tegevuse
jätkuvusega seotud asjaolude kohta ja kasutama tegevuse jätkuvuse arvestuse alusprintsiipi, välja arvatud juhul, kui juhtkond kavatseb kas ettevõtte likvideerida või tegevuse lõpetada
või tal puudub sellele realistlik alternatiiv.
Need, kelle ülesandeks on valitsemine, vastutavad ettevõtte raamatupidamise aruandlusprotsessi üle järelevalve teostamise eest.
Vandeaudiitori kohustused seoses raamatupidamise aastaaruande auditiga
Meie eesmärk on saada põhjendatud kindlus selle kohta, kas raamatupidamise aastaaruanne tervikuna on kas pettusest või veast tulenevate oluliste väärkajastamisteta, ja anda välja
vandeaudiitori aruanne, mis sisaldab meie arvamust. Põhjendatud kindlus on kõrgetasemeline kindlus, kuid see ei taga, et olulise väärkajastamise eksisteerimisel see kooskõlas
rahvusvaheliste auditeerimise standarditega (Eesti) läbiviidud auditi käigus alati avastatakse. Väärkajastamised võivad tuleneda pettusest või veast ja neid peetakse oluliseks siis, kui
võib põhjendatult eeldada, et need võivad üksikult või koos mõjutada majanduslikke otsuseid, mida kasutajad raamatupidamise aastaaruande alusel teevad.
Kasutame auditeerides vastavalt rahvusvaheliste auditeerimise standarditele (Eesti) kutsealast otsustust ja säilitame kutsealase skeptitsismi kogu auditi käigus. Me teeme ka järgmist:
- teeme kindlaks ja hindame raamatupidamise aastaaruande kas pettusest või veast tuleneva olulise väärkajastamise riskid, kavandame ja teostame auditiprotseduurid vastuseks
nendele riskidele ning hangime piisava ja asjakohase auditi tõendusmaterjali, mis on aluseks meie arvamusele. Pettusest tuleneva olulise väärkajastamise mitteavastamise risk on
suurem kui veast tuleneva väärkajastamise puhul, sest pettus võib tähendada salakokkulepet, võltsimist, info esitamata jätmist, vääresitiste tegemist või sisekontrolli eiramist;
- omandame arusaamise auditi puhul asjassepuutuvast sisekontrollist, et kavandada nendes tingimustes asjakohaseid auditiprotseduure, kuid mitte arvamuse avaldamiseks ettevõtte
sisekontrolli tulemuslikkuse kohta;
- hindame kasutatud arvestuspõhimõtete asjakohasust ning juhtkonna arvestushinnangute ja nendega seoses avalikustatud info põhjendatust;
- teeme järelduse juhtkonna poolt tegevuse jätkuvuse arvestuse alusprintsiibi kasutamise asjakohasuse kohta ja saadud auditi tõendusmaterjali põhjal selle kohta, kas esineb olulist
ebakindlust sündmuste või tingimuste suhtes, mis võivad tekitada märkimisväärset kahtlust ettevõtte suutlikkuses jätkata jätkuvalt tegutsevana. Kui me teeme järelduse, et eksisteerib
oluline ebakindlus, oleme kohustatud juhtima vandeaudiitori aruandes tähelepanu raamatupidamise aastaaruandes selle kohta avalikustatud infole või kui avalikustatud info on
ebapiisav, siis modifitseerima oma arvamust. Meie järeldused põhinevad vandeaudiitori aruande kuupäevani saadud auditi tõendusmaterjalil. Tulevased sündmused või tingimused
võivad siiski kahjustada ettevõtte suutlikkust jätkata jätkuvalt tegutsevana;
- hindame raamatupidamise aastaaruande üldist esitusviisi, struktuuri ja sisu, sealhulgas avalikustatud informatsiooni, ning seda, kas raamatupidamise aastaaruanne esitab aluseks
olevaid tehinguid ja sündmusi viisil, millega saavutatakse õiglane esitusviis.
Me vahetame nendega, kelle ülesandeks on valitsemine, infot muu hulgas auditi planeeritud ulatuse ja ajastuse ning märkimisväärsete auditi tähelepanekute kohta, sealhulgas mis
tahes sisekontrolli märkimisväärsete puuduste kohta, mille oleme tuvastanud auditi käigus.
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