
 

 

MAJANDUSAASTA ARUANNE

 

 

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

 

 

sihtasutuse nimi: Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond

 

registrikood: 90001931

 

 

tänava nimi, maja number: L. Puusepa tn 1a

linn: Tartu linn

vald: Tartu linn

maakond: Tartu maakond

postisihtnumber: 50403

 

 

 

 

e-posti aadress: info@lastefond.ee

veebilehe aadress: www.lastefond.ee



2

Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond 2018. a. majandusaasta aruanne

Sisukord

Tegevusaruanne 3

Raamatupidamise aastaaruanne 20

Bilanss 20

Tulemiaruanne 21

Rahavoogude aruanne 22

Netovara muutuste aruanne 23

Raamatupidamise aastaaruande lisad 24

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted 24

Lisa 2 Raha 26

Lisa 3 Lühiajalised finantsinvesteeringud 26

Lisa 4 Nõuded ja ettemaksed 27

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad 27

Lisa 6 Pikaajalised finantsinvesteeringud 28

Lisa 7 Materiaalsed põhivarad 29

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed 29

Lisa 9 Võlad töövõtjatele 30

Lisa 10 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused 30

Lisa 11 Annetused ja toetused 30

Lisa 12 Tulu ettevõtlusest 31

Lisa 13 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud 31

Lisa 14 Jagatud annetused ja toetused 31

Lisa 15 Mitmesugused tegevuskulud 31

Lisa 16 Tööjõukulud 32

Lisa 17 Seotud osapooled 32

Aruande allkirjad 33

Vandeaudiitori aruanne 34



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 nõukogusse kuulusid 2018. aastal Priit Alamäe, Jaan Kallas, Antti Kask, Parvel 
Pruunsild, Küllike Saar ja Merli Siff. Nõukogu esimees oli Küllike Saar. Maikuus avaldasid soovi 
nõukogust lahkuda Priit Alamäe, Antti Kask ja Küllike Saar. Septembrikuus liitusid nõukoguga 
Margo Lemetti ja Tarvi Olbrei.  
 
2018. aasta jooksul toimus Lastefondi nõukogu koosolek kuuel korral.  
  

Lastefondi juhatuse esimees ja ainus liige oli Eveli Ilves, kes on ühtlasi ka Lastefondi toetusjuht. 
  

Lastefondil oli 2018. aastal erinevatel perioodidel neli (jaanuar kuni juuni) või viis (juuni kuni 
detsember) töötajat: toetusjuht, strateegiajuht, kommunikatsioonispetsialist, arendusjuht ja 
toetusspetsialist.   
  
2018. aastal oli Lastefondi töötajate ja erinevate projektide raames abivajavatele lastele ja 
peredele erinevaid teenuseid osutavate spetsialistide (füsioterapeudid, tegevusterapeudid, 
eripedagoogid jne) palgafond kokku 124 287 eurot (brutopalgakulu 93 450 eurot ja 
sotsiaalmaksud 30 837 eurot). Sellest summast moodustas töötajate brutopalk ja puhkusetasud 
73 129 eurot ning abivajavatele lastele ja peredele erinevaid teenuseid osutavate spetsialistide 
brutopalk 19 835 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 eesmärgid on: 
● võimaldada raskelt haigetele lastele vajalikku ravi ja tugiteenuseid; 
● mõjutada raskelt haigete 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 Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastekliinikus ja 
teistes lastele arstiabi osutavates Tartu Ülikooli Kliinikumi struktuuriüksustes; 

● suurendada rahva teadlikkust ja haritust, et suudetaks paremini ära hoida lastel 
esinevate haiguste teket ja arengut, 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 ja laiendades pidevalt ettevõtete, organisatsioonide ja eraisikute 
annetusvõimalusi. 
 
2018. aasta peamised ülesanded püstitatud eesmärkide täitmiseks olid: püsiannetajaskonna 
hoidmine ja kasvatamine, sügava ja raske puudega laste ja nende perede toimetuleku 
toetamine ning abivajajate tõhusam teavitamine abisaamise võimalustest.  
  

Eelnimetatud eesmärkide täitmise nimel tegutsevad fondi juures ka ligi 50 tublit vabatahtlikku 
üle Eesti (peamiselt aga Tartus ja Tallinnas), kes teevad tööd tasustamata ning panustavad 
oma aega ja energiat soovist aidata hädasolijaid ning 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 üle 
arutamisel ja otsuste langetamisel. 
  

Tegevuse põhialused 
  

● Toetame lapsi, kes vajavad ravi või hooldust, mida ei finantseeri Eesti Haigekassa, 
Sotsiaalkindlustusamet ega kohalik omavalitsus (kas üldse mitte või mitte täiel määral). 

● Aitame haigeid lapsi üle Eesti (ka Tallinnas), sõltumata sellest, kas nad saavad ravi 
Tartu Ülikooli Kliinikumis või mitte. 

● Toetame abivajajaid solidaarsuse põhimõttel: kui mõne abisaaja nimele laekub annetusi 
rohkem, kui konkreetne laps vajab, suunab fond need teiste abisaajate ravikulude 
katmiseks. 

● Katame abisaaja raviga seotud kulud reeglina ainult arvete alusel, mitte ei kanna 
määratud toetussummat abisaaja kontole. Kui seda erandjuhtudel ka tehakse (nt seoses 
raviga välismaal), on abisaaja kohustatud Lastefondile esitama kulutuste kohta aruande 
ja kulutšekid. 

● Abitaotluse võib esitada nii toetust vajava lapse arst, vanem kui ka tugiisik. 
Toetustaotluse 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, siis jagame kulud kohaliku omavalitsusega, kellel lasub seaduslik kohustus 
oma piirkonna inimeste eest hoolt kanda. 

● Fondi tegevuse läbipaistvuse huvides avalikustame kõik toetusotsused lapsevanemate 
nõusolekul. Toetusotsused on avaldatud Lastefondi kodulehel ning leiavad kajastamist 
fondi pressimaterjalides, ehkki mõnel delikaatsel juhul ilma foto ja/või nimeta. 

● 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 (viie töötaja töötasud koos maksudega, transport, side jm) hoiame 
15% piires eelarveaasta tuludest, mis on vähem kui 1/6, ning nii alates fondi 
asutamisest. 

● 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 koosoleku otsustele oli 2018. aasta 31. 
detsembri seisuga paigutatud tähtajalistele hoiusele 300 010 eurot ja allutatud võlakirjadesse   
45 000 eurot.  
  

Toetusprojektid 
 
Lastefondile laekus 2018. aastal eraisikutelt ning organisatsioonidelt kokku 144 toetustaotlust. 
Laekunud toetustaotlusest 124 olid olid esitatud eraisikute poolt ning 20 organisatsioonide ja 
asutuste poolt. 
 
Fondile esitatud toetustaotlustest said nõukogult positiivse toetusotsuse 93% ning negatiivse 
1,4% taotlustest. 5,6% juhtudest ei olnud 2018. aasta lõpuks võimalik lõplikku otsust langetada 
seoses asjaoluga, et otsuse langetamiseks ei olnud esitatud või taustauuringu käigus saadud 
piisavalt vajalikku infot. 
 
2018. aastal jätkas Lastefond kõigi suuremate toetusprojektidega, mis varasematel aastatel olid 
alguse saanud ning lisandus ka uusi. 
 
Põhifookus oli 2018. aastal suunatud arendavate teraapiate temaatikale, mille eesmärk on 
erinevate haiguste tõttu häirunud funktsioonide parandamine, arengu toetamine ning lähtuvalt 
lapse erivajadusest igapäevatoimingutes toimetuleku suurendamine. Arendavad teraapiad 
aitavad erinevate puuetega lapsi - käitumishäirete probleemidest kuni sügava liikumispuudeni. 
Riiklikud vahendid ei taga vajalikke arendavaid teraapiad aga piisavas mahus, et pered raskelt 
haigele lapsele neid järjepidevalt saaksid võimaldada. Lastefond toetas aasta jooksul muusika-, 
ratsutamis-, tegevus- ja füsioteraapia ning individuaalse ravivesivõimlemise kulude katmisel 
kokku 40 last kogumaksumusega ligi 45 000 eurot. 



 
2018. aastal jõudis Lastefondini kaks abipalvet, kus paluti toetust väga kallihinnalise ravimi 
toetamiseks. Kahte verehaigust: idiopaatilist aplastilist aneemiat ning paroksüsmaalset öist 
hemoglobinuuriat põdev 17-aastase tüdruk Merilin vajas ravimit Soliris Eculizumab, mille 
maksumus oli ühes kuus üle 27 000 euro, millele lisandus käibemaks. Eesti Haigekassa ei 
suutnud 2018. aasta lõpuni leida võimalust ravimi toetamiseks, mistõttu oli pere sunnitud lapse 
haiguse tõttu kodumaalt lahkuma välisriiki, kus ravim on riiklikult kompenseeritud. Lastefond 
toetas tüdruku ravi kuni Eestist lahkumiseni kokku ca 170 000  euroga. Ka 16-aastane 
lõppstaadiumis neerupuudulikkusega Katerina vajab haiguse  komplitseeritud kulu tõttu enne 
siirdamisele pääsemist kallihinnalist ravimit Soliris Eculizumab, mida Eesti Haigekassa ei ole 
nõus hüvitama. Ravimi maksumuseks hindavad raviarstid ca 200 000 eurot 6 kuuks, mille osas 
on fondi nõukogu kinnitanud toetamise valmisoleku 2019. aastal.  
 
2018. aastal jätkus raskelt haigete laste spetsiaalsete ravitoidusegude toetamine. Ravitoit on 
spetsiaalne toidusegu, mis tagab lapsele vajalikud toitained ja vitamiinid, et olla normaalses 
kehakaalus ning koguda jõudu haigusega toimetulekuks. Igakuised kulud ravitoidusegudele ja 
vajalikele abivahenditele on suured ning paljudele peredele ei ole need kulud jõukohased. 
Alates 2017. aastast on fond olnud ravitoidu temaatika osas kontaktis erinevate 
erialaseltsidega, et survestada Eesti Haigekassat leidma probleemile lahendus. Tehti tööd 
avalikkuses probleemi kajastamise osas ning koguti annetusi ravitoitu vajavatele lastele, et 
jõuda riiklikul tasandil lahenduseni. 2018. aasta kevadel liikus ravitoidu rahastamise probleem 
ka riiklikule lahendusele sammukese lähemale. Eesti Haigekassa võttis paljude abivajajate 
puhul erimenetlustaotluste järgselt ravitoitude eest tasu maksmise kohustuse erandkorras üle 
50% ulatuses. Võib öelda, et fondi 2017. aasta põhikampaania ravitoidu teemal oli kogu 
ühiskonnas mõjukas. Raskelt haigete laste ravitoiduga seotud probleemid said vajalikku 
tähelepanu ning teema tõsidus jõudis ka riikliku tasandini. Spetsiaalse ravitoidu, 
toitmissüsteemide jm seonduvate abivahendite kulude katmisel toetas fond aasta jooksul kokku 
25 last ligi 50 000 euro väärtuses. 
 
Välisravireiside kulude katmiseks esitati fondile aasta jooksul 7 toetustaotlust, millest viiel juhul 
aitas fond välisravile sõitmisega kaasnevaid kulusid katta. Kaks juhtumit jäid erinevatel fondist 
mittetulenevatel põhjustel lõpuni menetlemata. Toetussumma ravireisideks 2018. aastal ulatus 
kokku ligi 25 000 euroni. Fond aitas peredel katta välisriiki ravile sõitmise kulud (lennupiletid, 
transpordikulud, kindlustus). Lisaks toetati ühe lapse esmatarbekaupade ja majutuskulusid 
välismaal ravil viibimise kestel, sest lapsel tuli ravil viibida pikemat aega. Raviga seonduvad 
otsesed kulud raviasutuses kattis antud juhtudel Eesti Haigekassa. 
 
2018. aastal jätkas Lastefond ka diabeeti põdevate laste toetamist. Koostöös Eesti Laste ja 
Noorte Diabeedi Ühinguga aidati raviarsti soovitusel soetada 1. tüüpi diabeeti põdevatele lastele 
kõige uuemaid insuliinipumpasid Minimed 640G. Kõige uuema versiooni insuliinipumba eelis on 
hüpoglükeemia riski oluline vähendamine. Pump mõõdab pidevalt veresuhkru taset ja oskab 
selle põhjal ennustada selle kukkumist. Insuliini manustamine lülitatakse välja enne, kui 
veresuhkru madal tase saabub. Uue insuliinipumba ostu toetati aasta jooksul kokku 14 lapsele 
kogusummas üle 30 000 euro. 



 
Alates 2018. aasta juunist asus Lastefond esmakordselt toetama loote kõrge kaasasündinud 
arenguanomaalia võimaluse korral rasedate NIPT (non-invasive prenatal testing) testi. NIPT 
testi toetab fond Tartu Ülikooli Kliinikumi patsientidele, kellel Eesti Haigekassa poolt rahastatav 
raseduse I trimestri sõeluuring näitab kõrget riski loote kromosoomhaiguseks. Kui risk on kõrge, 
siis on vajalik teha invasiivne  protseduur ehk nõelatorge emakasse, kuid see võib tuua kaasa 
raseduse katkemise. NIPT testi puhul on tegemist samuti sõeluuringuga, kuid mitteinvasiivse 
loote DNA-uuringuga, kus kromosoomhaiguste riski hinnatakse ema verest ning see annab 
täpsema tulemuse, mis omakorda vähendab invasiivsete protseduuride vajadust. Testiga on 
võimalik tuvastada kõige sagedasema kolme trisoomia ehk Down’i (trisoomia 21), Edwards’i 
(trisoomia 18) ja Patau sündroomi (trisoomia 13) riski raseduse varases järgus. 2018. aastal 
toetas fond NIPT teste kokku enam kui 20 000 euro väärtuses.  
 
2018. aastal jätkas fond Tartu Herbert Masingu kooli juures tegutseva Pepleri ravikodu 
toetamist. Tegemist on rehabilitatsiooniteenusega raske ja püsiva psüühikahäirega lastele, mis 
toetub miljööteraapilistele ravivõtetele. Ravikodu tööd toetati aasta vältel kokku rohkem kui 14 
000 euroga. 
 
2018. aastal jätkas Lastefond täiendava psühholoogilise toe ja nõustamise võimaldamist kahele 
asenduskodule, kahele varjupaigale ja ühele turvakodule. Asenduskodus kasvavatele ja 
turvakodusse sattunud laste jaoks on kiire, järjepidev ja professionaalne psühholoogiline, 
terapeutiline ja eripedagoogiline abi äärmiselt oluline, sest nii vaimse kui ka füüsilise traumaga 
lapsed vajavad abi kohe, kui probleem ja abivajadus on tuvastatud. Samuti vajavad nõustamist 
ja abi perevägivalla ohvrite lapsed, sest psühholoogilise ja füüsilise vägivalla nägemisel võivad 
olla väga rängad tagajärjed. Laste nõustamiseks riiklikul tasandil vahendeid napib, kuid vajadus 
selle järele on suur, sest hädavajalikku psühholoogilist abi peale emade vajavad samaaegselt 
ka lapsed. Nende organisatsioonide kaudu said Lastefondilt abi hinnanguliselt üle 100 lapse. 
Lisaks sai hädavajalikku nõustamist lastega vahetult töötav asenduskodu personal.  
 
Jätkuvalt aidati aasta vältel soetada Tartu Ülikooli Kliinikumi lastega seotud osakondadesse 
vajalikku aparatuuri, teste ja toetati meditsiinipersonalile erinevaid koolitusi. Kokku maksti 2018. 
aastal Tartu Ülikooli Kliinikumi lastega kokkupuutuvate osakondade toetuseks välja üle 60 000 
euro.  
 
2018. aastal rahastas Lastefond ka haigetele lastele ja nende peredele suunatud ühisüritusi 
ning koolitusi. Toetati Eesti Fenüülketonuuria Ühingu poolt korraldatavaid töötubasid “Toit kui 
ravim” fenüülketonuuria ja galaktoseemia diagnoosiga lastele ja nende peredele. 
Fenüülketonuuria ja galaktoseemia puhul on tegemist ainevahetushaigustega, mille puhul on 
varajane avastamine tervise seisukohalt kriitilise tähtsusega ning õige toitumine on haigusest 
tulenevalt ülimalt oluline ning hoiab ära suured tervisekahjustused. 
 
Mitmendat aastat järjest pani fond õla alla ka Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liidu poolt 
korraldatavale suvelaagrile onkoloogilisi haigusi põdenud ja põdevatele lastele ning nende 
vanematele. Laagri korraldamise eesmärk on pakkuda onkoloogilisi haigusi põdevatele ja 



põdenud lastele vaheldust ja võimalust viibida eemal igapäevasest keskkonnast ning 
emotsionaalset tuge tegevusteraapia ja tuju tõstvate ürituste abil, samuti üksteisemõistmist ja 
ärakuulamist vähihaigete laste vanematele. Esmakordselt toetati skolioosi põdevate laste 
suvelaagrit, mida korraldas Skolioosiselts Katharina. Laagri eesmärgiks oli koondada skolioosi 
põdevad lapsed ja noored vanuses 10-17 eluaastat ning koostöös füsioterapeutide ja 
psühholoogidega õppida uusi harjutusi, täiendada teadmisi haigusest, saada psühholoogilist 
tuge jne. Laager andis väga hea võimaluse noortele kohtuda sama haigust põdevate teiste 
noortega. 
 
Jätkati seitsmendat aastat järjest puuetega ja erivajadustega inimestele, nende hooldajatele ja 
perekonnaliikmetele suunatud ajakirja Puutepunktid väljaandmise toetamist 19 000 euroga 
aastas. Lastefondi poole pöördunud perede tagasiside näitab selgelt, et puudega lapse pered 
tunnevad väga suurt puudust just vajalikust infost. Ajakiri Puutepunktid jagab puuetega ja 
erivajadustega inimestele ja nende lähedastele vajalikku infot ja kogemusi.  
 
Teiste projektide seas jätkati raviprillide toetamist vähekindlustatud perede lastele ja 
kuulmispuudega laste toetamist. Jätkus ravivesivõimlemise toetamine liigesehaigetele lastele 
ning lisaks aidati soetada erinevaid abivahendeid ja aparaate.  
 
2018. aastal toetas Lastefond lapsi pea igast Eesti maakonnast, abisaajaid ei leidunud vaid 
Hiiumaal. Kokku toetati üle Eesti ligi 425 last, kellele lisanduvad Tartu Ülikooli Kliinikumi 
lasteosakondade lapsed, kes on abi saanud tänu fondi poolt soetatud aparaatidele, testidele ja 
personali koolitustele. 
 
14. novembril sai Lastefond 18-aastaseks ja sellega seoses võttis fondi nõukogu vastu otsuse 
tõsta toetatavate laste vanusepiiri kuni 21. eluaasta lõpuni, kui laps on varasemalt Lastefondilt 
abi saanud.  
 
Täpsemalt saab kõikide toetusprojektide kohta lugeda Lastefondi kodulehelt www.lastefond.ee. 
  

Püsiannetajad 
  

2018. aasta jooksul on püsiannetajate arv kasvanud 1 533-lt (2017. aasta püsiannetajate arv)   
2 301-le. Keskmine püsiannetaja annetas 10,25 korda aastas ning keskmiseks 
annetussummaks kujunes 9,65 eurot. Mediaanannetuseks ehk summaks, mida püsiannetajad 
kõige sagedamini valinud olid, oli antud valimi puhul 10 eurot, 2017. aastal oli selleks 5 eurot. 
Lisanduvad ka Tele2 kliendid, kes on teinud püsiannetuse telefoni teel - 118 inimest.  
 
Kommunikatsioon ja koostöö meediaga 
 

Lastefondi töötajad panustavad oma töös laialdasele ja sisukale meediakajastusele ning sellele, 
et Lastefondi tegevus annetuste kogumisel ning annetajate abil abivajajate toetamisel oleks 
ajakirjanduse vahendusel nähtav. Fondi igapäevaseid kommunikatsioonitegevusi haldab ja 
korraldab koostöös teiste töötajatega kommunikatsioonispetsialist. Lisaks on Lastefondil ka 



aastatepikkune heategevuslik koostöö kampaaniate korraldamisel meediaagentuuriga Vizeum 
Eesti, loovjuhi Madis Otsa ning loovagentuuriga Newton, disainiagentuuriga Neway ning 
mitmete teiste partneritega, kes aitavad reklaamide tootmise ja levitamisega oma töö eest arvet 
esitamata. 
 
2018. aasta meediatöö eesmärk oli säilitada Lastefondi tegemiste püsiv kajastus erinevates üle-
riigilistes, maakondlikes ja piirkondlikes meediakanalites. Lisaks oli fondi kommunikatsioonitöö 
eesmärk hoida püsiannetajad ning tegevusele  kaasaelajad kursis fondi igapäevatööga 
Facebooki lehe, Instagrami konto, kodulehe ning regulaarselt ilmuva uudiskirja kaudu. Selle 
kõrval oli äärmiselt oluline siht jõuda ka inimesteni, kes fondi tegevusele püsivaks kaasaelajaks, 
jälgijaks ning annetajaks hakkaksid.  
  
Kõige enam pöörati 2018. aastal tähelepanu erinevatele arendavatele teraapiatele, mille puhul 
on õigeaegse ja järjepideva sekkumise korral võimalik parandada lastel haiguse tõttu häirunud 
funktsioone ning tõsta lähtuvalt erivajadusest igapäevatoimingutes toimetulekut. Nimetatud 
temaatika oli ühtlasi ka põhikampaania Üleannetus fookuses, mis tipnes üle Eesti 15 
maakonnas toimunud perepäevadega. Teised suuremad kampaaniad olid 2018. aastal Klubi 
Tartu Maratoniga koostöös toimunud Heateo jooks, Peetri Jooksu Apollo Kino 
heategevusjooksuga seonduv projekt “Kelly kõndima” ning triatlonfestivali IRONMAN Eesti 
raames toimunud heategevusjooksud (IRONMAN 70.3 Otepää ja IRONMAN Tallinn). Laiemat 
kajastus leidis ka 17-aastasele haruldase verehaigusega tüdrukule vajalik elupäästev ravim, 
mille maksumust Lastefond heade annetajate abiga katta aitas.  
  

Lastefond saatis 2018. aasta jooksul välja 81 pressiteadet. Ajakirjanduses, veebiväljaannetes, 
televisioonis ja raadios avaldati kokku ca 690 Lastefondi tegevust käsitlevat uudist, intervjuud 
või lugu. Möödunud aastaga võrreldes meediakajastuste arv aasta jooksul erinevates 
portaalides kasvas, mis ilmestab strateegiat saata välja võimalikult mõjusaid, fokusseeritud ja 
uudisväärtuslikke pressiteateid. Venekeelsele meediale edastati aasta jooksul 11 pressiteadet 
ning inglise keeles edastati meediakanalitele 1 pressiteade. Lastefondi koduleheküljel avaldati 
69 uudist ning Lastefondi blogis ilmus 10 lugu.  
 
Kõige enam kajastasid Lastefondi tegemisi Postimees Tervis, Õhtuleht Tervist24, Delfi 
uudisteportaal, Delfi Naistekas, Tartu Postimees, Goodnews, Pealinn, Terviseleht, Lõuna-Eesti 
Postimees, Virumaa Teataja ja Võrumaa Teataja. Telemeedias kajastasid Lastefondi tegemisi 
kõige aktiivsemalt ETV uudistesaade “Aktuaalne kaamera” ja saade „Ringvaade“, TV3 
"Seitsmesed Uudised" ning Kanal 2 uudistesaade „Reporter“. Raadiojaamadest kajastasid 
Lastefondi tegemisi kõige enam Ring FM, Raadio Elmar, Kuku Raadio, Vikerraadio, ERR 
raadiouudised ja Pere raadio.  
 
Venekeelses meedias kajastas Lastefondiga seonduvaid teemasid kõige enam Zdorovje 
Postimees ja Aktuaalne Kaamera+.  
 
Lastefond jätkas ka 2018. aastal ajakirja „Puutepunktid“ väljaandmise toetamist, et väljaanne 
saaks jagada erivajadustega inimestele ja nende lähedastele neid puudutavat vajalikku infot ja 



kogemusi. Samuti aitas ajakirja “Puutepunktid” väljaandmise toetamine jõuda potentsiaalsete 
abivajajateni, kuivõrd ajakirja sihtgrupp on puuetega lapsed, nende pered ja nendega töötavad 
eri valdkondade spetsialistid.  
  
2018. aasta lõpuks oli Lastefondi populaarsus sotsiaalmeedias stabiilselt kasvanud. Aasta 
jooksul lisandus Lastefondi ametlikule Facebooki lehele 1 359 jälgijat (kokku lehel 8 289 
jälgijat), aasta varem oli lisandunud samas suurusjärgus jälgijaid. Aasta jooksul tehti Lastefondi 
Facebooki lehele ca 410 postitust, mida on 40 võrra rohkem kui möödunud aasta jooksul. 
Ühtlasi hoidis kommunikatsioonispetsialist koostöös vabatahtlikega aktiivsena Lastefondi 
Instagrami kontot.  
 
Lastefondi laialdasele meediakajastusele aitasid aasta jooksul tasuta pindade ja eetriaegadega 
kaasa: Sky Media, Trio LSL, Narodnoe Radio, DFM, MTG, ERR, BMA, TV Ads, Delfi.ee, 
Õhtuleht.ee, Postimees.ee, Eesti Päevaleht, Maaleht, Linnaleht, Õhtuleht, Põhjarannik, 
Severnoje Pberezje, Võrumaa Teataja, Hiiu Leht, Raplamaa Sõnumid, Vooremaa, Harju Elu, 
Meie Maa, Lääne Elu, MK-Estonija, JCDecaux, Prismanet, LED Ekraanid, Public TV. 
  

Koostööpartnerid ja sponsorid 
  

Fondil on palju häid koostööpartnereid, kes annavad oma panuse tasuta toodete või teenuste 
näol. Olulisemad heategevuslike asjade või teenustega toetajateks olid 2018. aastal Tartu 
Ülikooli Kliinikum, kes on andnud Lastefondile tasuta kasutamiseks Tartus L. Puusepa tänaval 
asuva kontoriruumi (kattes sh ka selle kommunaalkulud); Šnelli staadion, kes andis Tallinnas 
tasuta kasutada laoruumi ja vajadusel ka koosolekute ruumi; Honda Motor Europe Ltd Eesti 
filiaal, kelle poolt on fondile kasutada antud auto Honda Jazz, millega teevad fondi töötajad ja 
vabatahtlikud vajalikke sõite, ning Catwees, kes teostab ka masina hooldustöid; Alexela Oil, kes 
katab märkimisväärse osa Lastefondi kütusekulust; Jazz Pesulad, kes fondi autot tasuta peseb.  
  

Lisaks saab fondi igapäevategevust toetavate sponsoritena 2018. aastal esile tuua Dorpati 
konverentsikeskuse, kes võimaldas Lastefondi nõukogu koosolekute pidamiseks tasuta ruume, 
ning V-spa konverentsikeskuse, Hektor Cafe ja hotelli Olümpia, kes võimaldasid Lastefondi 
vabatahtlike koosolekuteks tasuta ruume ja snäkke ning Minilaod, kes aitas tasuta hoiustada 
Tartus asuvat inventari.  
 
Oma panuse fondi tegevuse toetuseks andsid ka Vanemuise Kollased Kassid, kes käisid fondi 
vabatahtlikega Klubi Tartu Maratoni üritustel lapsi lõbustamas, aidates fondile annetusi koguda. 
 

Suuremad sponsorid ja juriidilisest isikust annetajad olid 2018. aastal: Salvest, Eskaro, R-Kiosk, 
ADgett SIA, Flint Kaubandus, Selver, 7 Kohvipoissi, Solifinance, Tele2, Jooksupartneri Jooks, 
TMB Element, Seve Ehitus, Selista Ehitus, Eestivili, Rehvimeister, Elisa Eesti, Tarmetec, 
Avikont, Alfey Solutions, Helios Kirjastus, Rapo, Redeem Nordics, Tartu Kaubamaja Kinnisvara, 
Tartu Luterlik Peetri Kool, Tartumets, Optimist Public, Sulemees, Fairfield Holding, BF-Stuudio, 
Cronimet Nordic, Eesti Meedia, Lions Klubi Tallinn, Borealis Holding, Baltpile, Estonian Log 
Cabins, Baltic Independent Group, Nõo Lihatööstus, Sportlik Eesti, Alexela Oil, Peloton, All 



Media Eesti, Swedbank, Puidukoda, Helpful, Transnautic Ship Management, Data Print, 
Softwerk, LC Tartu Tamme, Stoneridge Electronics, Hoolin Sinust, Erasmus Student Network, 
Henkel Balti, Nets Estonia, Baltresto, Ragn-Sells, Birkle It Estonia, Korund Textile, Cybernetica, 
Eesti Puidumüügikeskus, Luxveg, BigBank, Mardent Kesklinna Hambapolikliinik, Ülemiste 
Center, Lemeks, TriSmile, Fujitsu Estonia, Promens, Aivalus, Ehita, Gotsu, Wise Capital Group, 
Telia Eesti. Oleme tänulikud ka kõikidele väiksema summaga toetajatele ja eraisikutest 
toetajatele, keda me ei saa ilma eelneva nõusolekuta välja tuua.  
  

Ajaline ülevaade: suuremad heategevuskampaaniad, üritused, ettevõtmised ja annetused 
 

Jaanuaris jätkus koostööprojekt Salvestiga, mille raames annetas Salvest igalt Põnn lastetoidu 
toote müügilt ühe sendi raskelt haigetele lastele ravitoidu ostmiseks. 2018. aastal annetas 
Salvest 24 000 eurot.  
 
2016. aasta aprillis paigutati Tartu Ülikooli Kliinikumi hoonetesse uued kohvi- ja 
müügiautomaadid, kust igalt müüdud tootelt annetab masinate omanik 7 Kohvipoissi 10 senti 
Lastefondile. 2018. aastal kogunes raskelt haigete laste tarvis 9782 eurot.  
 
2017. aasta lõpus tegi Tele2 oma klientidele üleskutse tuua tagasi oma vana telefon ja 
annetada vana seadme eest saadud raha Lastefondile diabeedihaigete laste toetamiseks. 
Peale kampaania lõppu jätkas Tele2 Lastefondi toetamist 2018. aasta lõpuni EV100 raames 
püsiprojektiga, kus ettevõte annetas iga müüdud lisaseadme pealt 0,10 eurot Lastefondile. 
Kokku saadi üle 5000 euro, mis lisandus eelneva kampaaniaga kogutud 8000 eurole. 
 
Alates 2016. aastast on mänguautomaatide operaator Gameking teinud koostööd Lastefondiga, 
annetades erinevates kaubanduskeskustes asuvate automaatidega tehtud mängude pealt 2 
senti haigete laste välismaa ravireiside toetuseks. 2018. aastal kogunes koostööga enam kui 
1300 euro suurune toetussumma. 
 
Ehituskeemiat tootev ettevõte Eskaro valmistas Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks kingitusena 
4,75-liitrise säravvalge täismatt vesialuselise laevärvi Sympatia, mille igalt müüdud tootelt 
annetas ettevõte Lastefondile 1 euro, et osta Tartu Ülikooli Kliinikumi Naistekliinikule 
vastsündinute kuulmisskriiningu aparaat. Seadme ostuks kogunes 2018. aastal 3654 eurot.  
 
2018. aastal jätkus Lastefondi koostöö Swedbanki annetuskeskkonnaga “Ma armastan aidata”, 
mille vahendusel on inimestel võimalik annetada raha erinevatele arendavatele teraapiatele 
keskenduva toetusprojekti heaks või annetada oma aega, liitudes Lastefondi 
vabatahtlikkonnaga. Lisaks koondab annetuskeskkond Eesti erinevad 
heategevusorganisatsioonid, sh Lastefondi, ühtseks võrgustikuks ning pakub tuge turundus- ja 
kommunikatsioonitegevustes.  
 
2017. aasta lõpul ja 2018. aasta alguses kogusid Jõgevamaa Gümnaasiumi 11. klassi õpilased 
oma praktilise töö raames Lastefondile 1020 eurot Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liidu 
poolt vähihaigete laste peredele korraldatava suvelaagri toetuseks.  



 
Eesti juubeliaasta raames viis R-Kiosk 2018. aasta algul läbi heategevuskampaania, et toetada 
toiduprobleeme lahendavaid algatusi. Kampaaniaga annetas R‑Kiosk erinevatele algatustele 
ühtekokku 15 000 eurot. Kõige suurem toetussumma, 5700 eurot, tuli rahvahääletuse tulemusel 
Lastefondile. 
 
26. jaanuaril algas teist korda sellisel kujul ja nime all Lastefondi põhikampaania “Üleannetus”, 
mis kutsus üles tegema üle-eestilist ja üleelusuurust annetust laste toetuseks, kes vajavad oma 
haiguse tõttu arendavaid teraapiaid.  
  
6. veebruaril andis kauaaegne koostööpartner Selver Lastefondile üle 2017. aasta lõpus ja 
2018. aasta alguses toimunud kampaaniaga "Koos on kergem" Tartumaa Selverites kogutud 
annetuse - 13 900 eurot, mis suunati Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastekliinikule vajaliku 
teraapialaua, liikumisraja ning kaldteega trepi soetamiseks.  
 
24. veebruari hommikul andis tarkvaraarendusettevõttes Playtech toimunud kontorimaratoni 
korraldaja Valdo Kanemägi Lastefondile üle Tartu Ülikooli Kliinikumi neonatoloogia osakonnale 
rinnapiima soojendus- ja sulatusseade soetamiseks 875 euro suuruse annetuse, mis oli 
kontorimaratonile registreerunute osalustasude kogusumma. Selline sisemaraton toimus Eestis 
esimest korda.  
 
10. märtsil leidis juba teist korda samaaegselt igas Eesti maakonnas aset heategevuslik 
Üleannetuse perepäev, kus koguti annetusi arendavaid teraapiaid vajavatele haigetele lastele. 
15 maakonnakeskuses toimunud üritustel pakuti osalejatele lisaks annetamisele võimalust 
meelt lahutada ning kontserti nautida. Kohal olid ka näomaalijad, õhupallimeistrid, tantsijad jne.  
Kampaania “Üleannetus” raames tegi Lastefond kõikidele Eesti kohalikele omavalitsustele 
kingituse, mille teostamiseks ulatasid abikäe 70 käsitöö- ja meisterdushuvilist eraisikut ja 
ettevõtet ning meisterdati üle 200 Üleannetuse Mõmmiku.  
 
11. märtsil toimunud traditsioonilisel Kekkose suusasõidul kogunes erinevaid arendavaid 
teraapiaid vajavatele lastele 583 eurot.  
 
19. aprillil toimus Eesti Rahva Muuseumi silla-alal Tartu Tamme Lions Klubi eestvedamisel 
kontsert, mille raames koguti 2200 eurot haruldast nahahaigust põdeva Cassandra ravi 
toetamiseks.   
 
Alates 23. aprillist algas kampaania, mille raames annetab kontorite varustamisega tegelev 
ettevõte Rapo OÜ iga printeri toonerikasseti müügi ja renoveerimise eest vastavalt 50 senti ja 1 
euro Lastefondile Tartu Ülikooli Kliinikumi lastekliinikule jälgimismonitori soetamiseks. 
 
Maikuus toimus kampaania, kus Colgate-Palmolive annetas maikuu jooksul igalt ostetud 
Colgate hambapastalt, hambaharjalt ja suuveelt 3 senti Lastefondile laste hambaravi 
toetamiseks. Kokku kogunes üle 5100 euro.  
 



Radisson Blu Hotel Olümpia kohvik Café Boulevard annetas mai- ja juunikuu jooksul iga ostetud 
kohvijoogi pealt 10 senti Lastefondile 7-aastase haruldase Rett sündroomiga Elly toetuseks. 
Kokku kogunes üle 1400 euro.  
 
Maikuus käivitas Fujitsu Estonia töötajate hulgas heategevusliku kampaania “Liigume koos”, et 
võimaldada erivajadustega lastel osaleda arendavas hipoteraapias. Fujitsu töötajad läbisid 
kilomeetreid nii joostes, ratastel kui rulluiskudel. Kokku osaleti 122 erineval spordiüritusel: 
ekstreemjooksudel, triatlonidel, jooksu- ja rattamaratonidel, ööjooksudel, maastiku- ja 
kõnnimaratonidel, orienteerumisüritustel. Kokku läbiti 3062 kilomeetrit ja sellega kogunes 
annetussummaks 3100 eurot.  
 
3. mail avati Haus Galeriis Meriliis Rinne (Meru) isiknäitus pealkirjaga „Kui ma esimest korda 
roosat värvi nägin, tahtsin ma karjuda”. Autor suunas 20% näituse müügitulust ehk 1210 eurot 
Lastefondile Downi sündroomiga Keira hipoteraapia kulude katteks.  
 
11. mail toimus Tartu Maastikumaratoni raames juba kuuendat korda Heateo jooks, kus koguti 
annetusi miljööteraapilisele Pepleri ravikodule, kus saavad abi psüühikahäiretega lapsed. Iga 
osaleja osalemistasule lisasid sponsortoetajad Puidukoda, Rehviekspert, Nutrimedical ja 
Olympic Casino omakorda 5 eurot ja nii kogunes kokku 12 719 eurot. 
 
15. mail algas taas kampaania, mille eesmärgiks oli aidata üks liikumispuudega laps 
järjepidevate ja intensiivsete arendavate teraapiate abil iseseisvalt kõndima. 2018. aastal sai 
kampaaniast abi Kelly ning kampaania nimeks oli “Kelly kõndima”. 2018. aasta jooksul kogunes 
heade annetajate abiga Kellyle üle 8200 euro. 
 
1. juunil annetasid kõik seitse Gustavi kohvikut igalt müüdud koogilt 10 senti Lastefondile raskelt 
haigete laste ravitingimuste parandamiseks.  
 
9. mail alustas Lastefond annetuste kogumist haruldase verehaigusega 17-aastasele tüdrukule, 
kes vajas tavapärase elu jätkamiseks kallihinnalist ravimit Soliris Eculizumab, mis ei kuulunud 
Eesti Haigekassa kompenseeritavate ravimite nimekirja. Aasta lõpuks oli talle kogutud 
annetustena üle 131 000 euro. 
 
15. juuni õhtul Otepääl ning 3. augusti päikeseloojangul Tallinnas Vabaduse väljakul anti start 
Seve Ehituse heategevusjooksule, mis eelnesid IRONMAN 70.3 Otepää triatlonile ning 
esmakordselt toimuvale IRONMAN Tallinn täispikale triatlonile. Heategevusjooksude eesmärk 
oli toetada asenduskodus elavate laste psühholoogilist nõustamist ning 2018. aastal koguti selle 
tarbeks 10 000 eurot.  
 
25. juunil algas Alexela tanklaketi poodides üle Eesti kampaania “Anname jõudu tervisele!”, 
mille raames pandi üles korjanduskastid, et koguda annetusi 17-aastase haruldase 
verehaigusega tüdruku elu päästva ravimi soetamiseks. Lisaks läks lapse toetuseks iga 0,5l 
Traditsioonilise limonaadi ja 0,75l Witamineral Wellnessi pudeli müügilt 10 senti.  Kampaania 
perioodil koguti 2313 eurot.  



 
Juulikuus annetas Lions klubi Tallinn Via Angelmani sündroomiga Markusele vajalike teraapiate 
toetuseks 1500 eurot.  
 
Üle kogu Eesti pehme mööbli ning vaipade puhastamisega tegelev ettevõte Cleansmart Eesti 
alustas 3. juulist koostööd Lastefondiga, annetades igakuiselt 2% ettevõtte käibest Eesti 
Haigekassa poolt mitte hüvitatavate ravimite toetuseks. 2018. aastal kogunes ettevõtte abil üle 
600 euro. 
 
Alates 10. juulist alustas toidu- ja tarbekaupade müügile keskendunud poekett A1000 Market 
sotsiaalmeediakampaaniat, millega annetas iga poeketi Facebooki lehe meeldivaks lisanud 
inimese pealt 10 senti Lastefondile 17-aastase haruldase verehaigusega tüdrukule eluks 
vajaliku riigi poolt mittekompenseeritava ravimi soetamiseks. Selliselt kogunes üle 300 euro.  
 
11. augustil toimunud Peetri Jooksu Apollo Kino heategevusjooksuga kogunes 11-aastase 
liikumispuudega Kelly toetuseks 3715 eurot, millega kaeti tüdruku taastusravi kulud, et täituks 
lapse unistus ja ta saaks iseseisvalt kõndima hakata. 
 
Helios kirjastus annetas paljude laste südameid võitnud William Wentoni sarja esimese raamatu 
„Lüriidiumivaras“ müügist Lastefondile raskelt haigete laste ravi toetuseks 803 eurot.  
 
Alates 3. septembrist kuni septembrikuu lõpuni sai Tartu Kaubamaja keskuse kõikidest 
poodidest (v.a Kaubamaja Toidumaailm) osta heategevusliku helkuri, mille müügitulu annetas 
Tartu Kaubamaja keskus Lastefondile liigesehaigetele lastele ravivesivõimlemise võimaldamise 
toetuseks. Kokku kogunes üle 1600 euro.  
 
9. oktoobril avati Salme Kultuurikeskuses liikumispuuetega inimestele pühendatud 
rahvusvaheline näitus “Julgus elada”, mille raames korraldas Lastefond oktoobrikuus Roald 
Johannsoni ja Tõnis Niinemetsa eestvedamisel kaks vestlusõhtut puuetega laste peredega. 
Näitus oli avatud kuni 5. novembrini. 
 
Oktoobris saabusid müügile Lastefondi heategevuslikud jõulukaardid, mille illustreeris 
heategevuse korras Kamille Saabre. Kaartide müügituluna kogus fond ligi 6000 eurot, mis 
suunati erinevaid arendavaid teraapiad vajavate laste toetuseks. 
 
Novembris Tartu Lõunakeskuses toimunud Suusalaadal leidis suure kauplemise kõrvale aset ka 
Sportlandi EV100 heategevusõit, kus iga paaristõuke trenažööril tõmmatud kilomeetri eest 
annetas Sportland 10 eurot suusavarustuse soetamiseks Tudulinna asenduskodule. 
 
6. novembrist startis 16. korda Selveri üle-eestiline heategevuskampaania “Koos on kergem”, 
millega kogus toidupood klientide ja koostööpartnerite abiga raha lastehaiglatele ja haiglate 
lasteosakondadele vajalike aparaatide muretsemiseks. Tartumaal kasutatakse annetussumma 
Lastefondi kaudu Tartu Ülikooli Kliinikumi vastsündinutele vajalike aparaatide soetamiseks. 
 



Novembri lõpus korraldas Bigbank äriklientidele ja järelmaksu partneritele ürituse, kus tegi iga 
osaleja eest 10 euro suuruse heateo Lastefondi abisaajatele. Kõikide osalejate nimel kogunes 
kingituseks 1000 euro suurune annetus.  
 
Detsembris otsustasid kolm Tartu MyFitness spordiklubi teha Lastefondiga koostöös, toetades 
klubiliikmete annetuste toel tserebraalparalüüsiga Adelele vajalikku individuaalset 
ravivesivõimlemist ja füsioteraapiat. Koguti 328 eurot. 
 
ETV traditsiooniline heategevussaade “Jõulutunnel” ulatas 2018. aastal abikäe haruldasi 
haiguseid põdevatele lastele ja nende peredele. Kogenes rekordiline annetussumma 331 622 
eurot.  
 
Kanal 2 traditsiooniline heategevuslik saade “Jõulusoojus” kogus 2018. aastal koostöös 
Lastefondiga annetusi liikumispuuetega laste taastusraviks vajaliku kõnniroboti soetamiseks 
Lõuna-Eestisse. Heade annetajate toel kogunes ca 115 000 eurot.  
 
Detsembris kutsus Lastefond koos Südameapteegiga tulema appi lastele, kelle ravimeid Eesti 
Haigekassa ei rahasta ja mille eest tasumine käib nende peredele üle jõu. Selleks said soovijad 
teha detsembrikuu jooksul Südameapteegist sooritatud ostuga koos sobivas summas annetuse. 
Annetusi kogunes summas 4267 eurot, millele Südameapteek lisas omalt poolt veel 2500 eurot. 
Ravimite kulude katteks kogunes heade inimeste toel kokku 6767 eurot. 
 
3. detsembril algas Eesti kütusefirma Olerex heategevuskampaania „Ulata abikäsi“, mille 
raames koguti koostöös Lastefondi ja Tallinna Lastehaigla Toetusfondiga annetusi käerobotite 
ostmiseks Tallinna ja Tartu lastehaiglatele. 
 
8. detsembril toimus Tartu Katoliku Hariduskeskuse advendilaat, mille tulu läks haruldaste 
haigustega laste raviks. Laada tuludest annetati Lastefondile 2141 eurot.  
 
16. ja 17. detsembril korraldas Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi heategevusliku 
kergejõustikuvõistluse. Kogu registreerimistasu läks annetusena Lastefondi toetavatele 
haigetele lastele taastusravi ja arendavate teraapiate võimaldamiseks. Annetussummaks 
kujunes 1832 eurot. 
 
Jõulude eel ja ajal tegid paljud ettevõtted annetuse raskelt haigete laste ravitingimuste 
parandamiseks. 
 

Vabatahtlike tegevus 
  

Lastefondi eesmärkide täitmisele aitavad kaasa suur hulk tublisid vabatahtlikke Tartus ja 
Tallinnas, kes panustavad oma vaba aega ja energiat sooviga aidata abivajavaid lapsi. 
Vabatahtlikud panustavad heategevuskampaaniate läbiviimisesse ning algatavad ja aitavad 
väiksemate ürituste ja aktsioonide juures annetuste kogumisega.  
 



Vabatahtlikkuse alusel ja ilma töötasu saamata töötab Lastefondi asutamisest alates ka fondi 
nõukogu, kes osaleb aktiivselt fondi tegevuse ja strateegia suunamises ning otsuste 
langetamises. 
  
Järgnevalt anname ülevaate 2018. aastal vabatahtlike osalusel toimunud ettevõtmistest. 
  
26. jaanuaril algas Lastefondi põhikampaania “Üleannetus”, mis tipnes 10. märtsil samaaegselt 
toimuvate suurejooneliste perepäevadega 15 Eesti maakonnas. Kampaania eesmärk oli 
vabatahtlike abil koguda annetusi arendavaid teraapiaid vajavatele lastele ning teavitada 
inimesi, et fond tegutseb üle kogu Eesti ning fondilt võivad toetust taotleda lapsed igast 
Eestimaa nurgast. 
 
Lisaks koguti Üleannetuse perepäevadel annetusi erinevate tegevuste korraldamise kaudu ning 
spetsiaalselt selle ürituse tarbeks vabatahtlike poolt väljatöötatud innovaatilistesse 
mündimasinatesse. Kampaania “Üleannetus” perepäevade korraldamisega oli seotud lisaks 
fondi vabatahtlikele ka ligi sada “Üleannetuse” vabatahtlikku üle Eesti. 
 
Veebruari teisel poolel toimusid Tartus ja Tallinnas uute vabatahtlike värbamisüritused, et leida 
vabatahtlike hulka inimesi, kellel on soov ja võimalus panustada oma vaba aega, et aidata 
Lastefondil koguda annetusi raskelt haigetele lastele.  
 
Jätkus pikaajaline koostöö Vanemuise teatriga ning vabatahtlikud käisid etenduse vaheajal 
annetusi kogumas. Head teatrikülastajad annetasid arendavaid teraapiaid vajavatele lastele 
märtsikuus üle 500 euro.  
 
Aprillis külastasid Tallinna ja Tartu vabatahtlikud Buduaari turgu.  
 
5. mail külastasid Tartu vabatahtlikud kevadlaata, kus koguti annetusi üle 370 euro.  
 
15. aprillil kogusid Lastefondi vabatahtlikud annetusi Sinilille jooksul arendavaid teraapiaid 
vajavate laste tarvis. 
 
21. aprillil toimus kampaania “Üleannetus” vabatahtlike tänuüritus hotell Olümpias.  
 
Mais toimus Tartus vabatahtlike motiveerimisüritus, mille raames vabatahtlikud valmistasid 
tooršokolaadi.  
  
11. mail olid vabatahtlikud abiks Lastefondi ühel aasta suuremal üritusel - Heateo jooks. Heateo 
jooksu korraldab Lastefond koos Klubi Tartu Maratoniga ja tegu on 4,5-kilomeetrise jooksuga, 
mis on võimetekohane igale inimesele. Vabatahtlikud olid abiks nii ürituse-eelsel korraldamisel 
kui ka üritusel jooksjaid registreerides, õnneloosi korraldades ja joogipoolist jagades.  
 
20. mail korraldasid Tallinna vabatahtlikud Kalamaja päevade raames Mõmmiku heategevusliku 
hoovikohviku, kus omatehtud küpsetiste ja meenete müügiga koguti üle 1000 euro.  



 
1. juunil võtsid Lastefondi vabatahtlikud tänuüritusel kokku möödunud hooaja Sisevete 
Saatkonnas. Samal üritusel anti vabatahtliku staatus senistele huvilistele ning tunnustati aasta 
tublimaid. Kuulutati välja ka aasta vabatahtlikud, kelleks said 2018. aastal Tartu vabatahtlike 
juht Mari Aia ning Tallinna vabatahtlike juht Kätlin Lindsaar. 
 
Suvisel perioodil külastasid Tartu ja Tallinna vabatahtlikud erinevaid üritusi ja kogusid annetusi 
haigete laste tarvis. Näiteks käidi Aparaaditehase tänavaturul, suurkontserdil “Viis isamaalist 
laulu”, osaleti Kristiine hoovikohvikute päeval.  
  
Septembris olid Tallinna vabatahtlikud esindatud Uue Maailma tänavafestivalil ja Buduaari turul.  
 
Tartu vabatahtlikud käisid septembris annetusi kogumas Jätsipäeval Lõunakeskuses, 
Tudengimessil ja Tartu Tähtvere Õunaõuepäevadel.  
 
26. septembril leidsid uue hooaja eel aset ka uute vabatahtlike värbamised Tallinnas ja Tartus.  
 
Oktoobris said vabatahtlikud koguda annetusi Eesti - Soome ja Eesti - Ungari vahelistel 
jalgpallivõistlustel.  
  
Novembris käisid vabatahtlikud annetusi korjamas: Škoda Laagri rattalaadal, Politsei 
sünnipäeval Lõunakeskuses, Jungle kontserdil Rock Cafe´s, Mardilaadal Saku Suurhallis, 
Suurel Suusalaadal Lõunakeskuses, MØ kontserdil Rock Cafe´s.  
 
30. novembrist kuni 2. detsembrini toimunud Jõululaadal Tartu Näituste messikeskuses kogusid 
Lastefondi vabatahtlikud heategevusliku õnneloosi ja heategevustoodete müügiga üle 1400 
euro. 
 
Lisaks leidsid vabatahtlikud aega, et käia veel advendiküünalde süütamisel Tartu Raekoja 
platsil, Robotex International´il, Maitseelamuste Jõuluturniiril Tähtvere tennisekeskuses, 
Jõululaadal Tartu Raekoja platsis, Vanemuise etendusel “Beatrice”, Tallinna Käsitöömessil, 
Talve muinasjutul Tasku keskuses, Anne Veski kontserdil Saku Suurhallis ja korraldada ise 
jõulukontorit Tartu Lõunakeskuses.  
 
8. detsembril toimus Tartu Katoliku Hariduskeskuse Advendilaat, mille teatud osa tulust läks 
Lastefondi poolt toetatavate haruldaste haigustega laste raviks. Laadal koguti üle 2200 euro.  
 
Detsembris toimus ka Tallinna ja Tartu vabatahtlike ühine jõulupidu stuudios Samm, kus 
tutvustati joogat ja maitsvate ning tervislike ampsude eest hoolitses Vapper Uba.  
  
Terve aasta jooksul osalesid Lastefondi Tartu vabatahtlikud kõigil Klubi Tartu Maratoni 
lasteüritustel, kus koguti annetusi miljööteraapilisele Pepleri ravikodule, mille raames saavad abi 
psüühikahäiretega lapsed.  
  



Jätkus koostöö Vanemuise Kollaste Kassidega, kes osalesid samuti Klubi Tartu Maratoni 
lasteüritustel, pakkudes lastele põnevaid mänge, jutustades salapäraseid lugusid teatrist ning 
aitasid seeläbi koguda annetusi. 
  
Mitmed vabatahtlikud panustasid aasta jooksul ka fondi igapäevatöö korraldamisse (nt 
kodulehele blogilugude kirjutamine, meenete müügi haldamine, reklaammaterjalide 
kujundamine, jõulukaartide ja pakkide saatmine, inventuuri tegemine jms). 
  
Kõik vabatahtliku tegevuse toetajad on välja toodud Lastefondi kodulehel www.lastefond.ee. 
 
2019. aasta tegevussuunad 
  

Peamised tegevussuunad eelolevaks majandusaastaks Lastefondi eesmärkide 
tulemuslikumaks täitmiseks on järgnevad: 
1. hoida ja kasvatada püsiannetajaskonda;  
2. toetada sügava ja raske puudega laste raviga seonduvaid kulusid ning parandada seeläbi 
perede toimetulekut; 
3. juhtida avalikkuse tähelepanu raske ja sügava puudega laste raviga seonduvatele 
probleemkohtadele ning mõjutada lahenduste otsimist riiklikul tasandil;  
4. teavitada senisest enam abivajajaid Lastefondilt abisaamise võimalustest. 
 
   



Peamised suhtarvud   
 
Lähteandmed  2018 2017 2016 
Raha  634 360 407 574 157 269 
Käibevara  711 070 620 317 272 546 
Lühiajalised kohistused  634 728 526 196 267 073 
Aruandeaasta tulem  -45 9 941 -26 703 
Netovara  322 563 322 608 312 667 
Varad  988 391 879 904 579 740 
Näitajad  2018 2017 2016 
Puhas käibekapital  76 342 94 121 5 473 
Maksevalmiduse kordaja  1,00 0,77 0,59 
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja 1,12 1,18 1,02 
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2018 31.12.2017 Lisa nr

Varad    

Käibevarad    

Raha 634 360 407 574 2

Finantsinvesteeringud 68 900 200 000 3

Nõuded ja ettemaksed 7 810 12 743 4

Kokku käibevarad 711 070 620 317  

Põhivarad    

Finantsinvesteeringud 276 100 245 000 6

Materiaalsed põhivarad 1 221 14 587 7

Kokku põhivarad 277 321 259 587  

Kokku varad 988 391 879 904  

Kohustised ja netovara    

Kohustised    

Lühiajalised kohustised    

Võlad ja ettemaksed 44 643 23 168 8

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused 590 085 503 028 10

Kokku lühiajalised kohustised 634 728 526 196  

Pikaajalised kohustised    

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused 31 100 31 100 10

Kokku pikaajalised kohustised 31 100 31 100  

Kokku kohustised 665 828 557 296  

Netovara    

Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses 9 587 9 587  

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 313 021 303 080  

Aruandeaasta tulem -45 9 941  

Kokku netovara 322 563 322 608  

Kokku kohustised ja netovara 988 391 879 904  
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2018 2017 Lisa nr

Tulud    

Annetused ja toetused 732 562 497 185 11

Tulu ettevõtlusest 12 650 12 329 12

Muud tulud 78 2  

Kokku tulud 745 290 509 516  

Kulud    

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -473 626 -294 827 13

Jagatud annetused ja toetused -145 977 -69 409 14

Mitmesugused tegevuskulud -19 040 -25 741 15

Tööjõukulud -98 415 -65 824 16

Põhivarade kulum ja väärtuse langus -13 366 -47 607 7

Muud kulud -1 439 -2 796  

Kokku kulud -751 863 -506 204  

Põhitegevuse tulem -6 573 3 312  

Muud finantstulud ja -kulud 6 528 6 629  

Aruandeaasta tulem -45 9 941  
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2018 2017 Lisa nr

Rahavood põhitegevusest    

Põhitegevuse tulem -6 573 3 312  

Korrigeerimised    

Põhivarade kulum ja väärtuse langus 13 366 47 607  

Kokku korrigeerimised 13 366 47 607  

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus -604 4 743  

Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus 21 475 7 999  

Muud rahavood põhitegevusest 87 057 282 224  

Kokku rahavood põhitegevusest 114 721 345 885  

Rahavood investeerimistegevusest    

Tasutud muude finantsinvesteeringute soetamisel -200 000 -200 000  

Laekunud muude finantsinvesteeringute müügist 300 000 100 000  

Laekunud intressid 12 065 4 420  

Kokku rahavood investeerimistegevusest 112 065 -95 580  

Kokku rahavood 226 786 250 305  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 407 574 157 269 2

Raha ja raha ekvivalentide muutus 226 786 250 305  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 634 360 407 574 2
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Sihtkapital/Osakapital

nimiväärtuses

Akumuleeritud tulem

31.12.2016 9 587 303 080 312 667

Aruandeaasta tulem 0 9 941 9 941

31.12.2017 9 587 313 021 322 608

Aruandeaasta tulem 0 -45 -45

31.12.2018 9 587 312 976 322 563
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi 2018. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse

standardiga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. 

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 lähenditena kajastatakse raha pangas, nõudmiseni hoiuseid, lühiajalisi (alla 3 kuulise lunastustähtajaga) pangadeposiite ja

rahaturufondi osakuid. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil. Investeerimis-

ja 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 2018. on ümber hinnatud eurodesse aruandekuupäeval 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 

komponentide kasulikule elueale.
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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 aruandekuupäeval 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)

 31.12.2018 31.12.2017

Raha pangakontol 634 360 407 574

Kokku raha 634 360 407 574

Lisa 3 Lühiajalised finantsinvesteeringud
(eurodes)

  Kokku Lisa

nr
Muud

31.12.2016 100 000 100 000  

Soetamine 200 000 200 000  

Müük müügihinnas

või lunastamine
-100 000 -100 000  

31.12.2017 200 000 200 000  

Soetamine 0  

Müük müügihinnas

või lunastamine
-200 000 -200 000  

Muud 68 900 68 900 6

31.12.2018 68 900 68 900  

68 900 eurot muutus pikaajalisest finantsinvesteeringust lühiajaliseks.
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Lisa 4 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2018 12 kuu jooksul

Nõuded ostjate vastu 3 367 3 367

Ostjatelt laekumata

arved
3 367 3 367

Muud nõuded 3 901 3 901

Intressinõuded 3 884 3 884

Viitlaekumised 17 17

Ettemaksed 542 542

Muud makstud

ettemaksed
542 542

Kokku nõuded ja

ettemaksed
7 810 7 810

 

 31.12.2017 12 kuu jooksul

Nõuded ostjate vastu 4 614 4 614

Ostjatelt laekumata

arved
4 614 4 614

Muud nõuded 8 070 8 070

Intressinõuded 8 070 8 070

Ettemaksed 59 59

Muud makstud

ettemaksed
59 59

Kokku nõuded ja

ettemaksed
12 743 12 743

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

 31.12.2018 31.12.2017

Maksuvõlg Maksuvõlg

Käibemaks 669 0

Üksikisiku tulumaks 4 297 2 278

Sotsiaalmaks 8 178 4 724

Kohustuslik kogumispension 475 235

Töötuskindlustusmaksed 595 375

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad 14 214 7 612
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Lisa 6 Pikaajalised finantsinvesteeringud
(eurodes)

  Kokku Lisa nr

Võlakirjad Muud

31.12.2016 45 000 200 000 245 000  

Soetamine 0 100 000 100 000  

Müük müügihinnas või

lunastamine
0 -100 000 -100 000  

31.12.2017 45 000 200 000 245 000  

 

  Kokku Lisa nr

Võlakirjad Muud

31.12.2017 45 000 200 000 245 000  

Soetamine 0 200 000 200 000  

Müük müügihinnas või

lunastamine
0 -100 000 -100 000  

Muud 0 -68 900 -68 900 3

31.12.2018 45 000 231 100 276 100  

68 900 eurot liikus lühiajaliste finantsinvesteeringute reale.
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Lisa 7 Materiaalsed põhivarad
(eurodes)

  Kokku

 Masinad ja

seadmed

Muud

materiaalsed

põhivarad
Arvutid ja

arvutisüsteemid
Muud masinad

ja seadmed

31.12.2016  

Soetusmaksumus 696 306 856 307 552 16 644 324 196

Akumuleeritud kulum -696 -248 079 -248 775 -13 227 -262 002

Jääkmaksumus 0 58 777 58 777 3 417 62 194

  

Amortisatsioonikulu 0 -45 584 -45 584 -2 023 -47 607

  

31.12.2017  

Soetusmaksumus 0 68 084 68 084 6 083 74 167

Akumuleeritud kulum 0 -54 891 -54 891 -4 689 -59 580

Jääkmaksumus 0 13 193 13 193 1 394 14 587

  

Amortisatsioonikulu -11 972 -11 972 -1 394 -13 366

  

31.12.2018  

Soetusmaksumus 7 329 7 329 0 7 329

Akumuleeritud kulum -6 108 -6 108 0 -6 108

Jääkmaksumus 1 221 1 221 0 1 221

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2018 12 kuu jooksul Lisa nr

Võlad tarnijatele 25 929 25 929

Võlad töövõtjatele 4 500 4 500 9

Maksuvõlad 14 214 14 214 5

Kokku võlad ja ettemaksed 44 643 44 643  

 

 31.12.2017 12 kuu jooksul Lisa nr

Võlad tarnijatele 10 491 10 491

Võlad töövõtjatele 5 065 5 065 9

Maksuvõlad 7 612 7 612 5

Kokku võlad ja ettemaksed 23 168 23 168  
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Lisa 9 Võlad töövõtjatele
(eurodes)

 31.12.2018 31.12.2017

Palgavõlg 3 681 4 702

Puhkusekohustused 819 333

Aruandvad isikud 0 30

Kokku võlad töövõtjatele 4 500 5 065

Lisa 10 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

 31.12.2016 Saadud Tagastatud Tulu 31.12.2017 Lisa

nr

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks  

Ravi ja toetuste sihtfinantseerimine 251 904 577 096 -294 872 534 128 11

Kokku sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks
251 904 577 096 -294 872 534 128  

Kokku sihtotstarbelised tasud,

annetused ja toetused
251 904 577 096 -294 872 534 128  

 

 31.12.2017 Saadud Tagastatud Tulu 31.12.2018 Lisa

nr

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks  

Ravi ja toetuste sihtfinantseerimine 534 128 565 860 -5 177 -473 626 621 185 11

Kokku sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks
534 128 565 860 -5 177 -473 626 621 185  

Kokku sihtotstarbelised tasud,

annetused ja toetused
534 128 565 860 -5 177 -473 626 621 185  

Lisa 11 Annetused ja toetused
(eurodes)

 2018 2017 Lisa nr

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 473 626 294 827 10

Mittesihtotsatarbelised annetused ja toetused 258 936 202 358  

Kokku annetused ja toetused 732 562 497 185  

Rahalised ja mitterahalised annetused    

 2018 2017 Lisa nr

Rahaline annetus 732 562 497 185  

Kokku annetused ja toetused 732 562 497 185  
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Lisa 12 Tulu ettevõtlusest
(eurodes)

 2018 2017

Jõulukaartide ja meenete müük 12 650 12 329

Kokku tulu ettevõtlusest 12 650 12 329

Lisa 13 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

 2018 2017

Tööjõukulud 26 539 30 801

Annetatud aparatuur ja abivahendid 95 132 68 103

Annetatud ravimid 60 404 64 989

Osutatud ravi- ja hooldusteenused 59 071 35 183

Ravireisid välismaale 27 472 40 544

Haruldaste haigustega lastele makstud toetused 173 078 45 118

Spetsialistide koolitamine 1 791 0

Muud 30 139 10 089

Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsesed kulud
473 626 294 827

Lisa 14 Jagatud annetused ja toetused
(eurodes)

 2018 2017

Makstud toetused 51 843 18 564

Aparatuur 19 756 21 734

Makstud toetused MTÜ-dele jms. 74 378 29 111

Kokku jagatud annetused ja toetused 145 977 69 409

Lisa 15 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

 2018 2017

Mitmesugused bürookulud 2 261 2 115

Koolituskulud 198 0

Tellitud teenustööd 9 066 7 520

Reklaamikulud 1 828 1 787

Ettevõtlusega seotud kulud 3 147 11 066

Muud 2 540 3 253

Kokku mitmesugused tegevuskulud 19 040 25 741
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Lisa 16 Tööjõukulud
(eurodes)

 2018 2017

Palgakulu 92 964 72 326

Sotsiaalmaksud 31 504 24 438

Puhkusereservi korrigeerimine 486 -139

Kokku tööjõukulud 124 954 96 625

Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsese kuluna
26 539 30 801

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 4 3

2018. aastal moodustasid fondi töötajate töötasud 73 129 eurot, lepinguliste ravitugiteenuste osutajate töötasud 19 833 eurot, mis oli

sihtotstarbeliselt finantseeritud.

2017. aastal moodustasid fondi töötajate tasud 49 306 eurot, lepinguliste ravitugiteenuste osutajate töötasud olid 23 020 eurot, mis

oli sihtotstarbeliselt finantseeritud.

Töötasudele lisandusid sotsaiaalmaksude kulud.

Lisa 17 Seotud osapooled
(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

2018 Müügid

Tegev- ja kõrgem juhtkond ning

olulise osalusega eraisikust

omanikud ning nende valitseva

või olulise mõju all olevad

ettevõtjad

962

 

2017 Müügid

Tegev- ja kõrgem juhtkond ning

olulise osalusega eraisikust

omanikud ning nende valitseva

või olulise mõju all olevad

ettevõtjad

413

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja

muud olulised soodustused
  

 2018 2017

Arvestatud tasu 46 469 35 958

Nõukogu liikmega seotud finantsasutuses on alates 22.10.2018. pikaajaliselt hoiustatud 100 000 eurot, milllelt 2018. aastal arvestati

intressitulu 101 eurot.


