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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 nõukogusse kuuluvad Priit Alamäe, Jaan Kallas, Antti Kask, Parvel Pruunsild, 
Küllike Saar ja Merli Siff. Nõukogu esimees on Küllike Saar. 
  
2017. aasta jooksul toimus Lastefondi nõukogu koosolek seitsmel korral.  
  
Lastefondi juhatuse esimees ja ainus liige on Eveli Ilves, kes on ühtlasi ka Lastefondi 
toetusjuht. 
  
Lastefondil oli 2017. aastal erinevatel perioodidel kolm (jaanuar kuni juuli) või neli (august kuni 
detsember) töötajat: toetusjuht, strateegiajuht, kommunikatsioonispetsialist/-juht ja 
arendusjuht.  
  
2017. aastal oli Lastefondi töötajate ja erinevate projektide raames abivajavatele lastele ja 
peredele erinevaid teenuseid osutavate spetsialistide (füsioterapeudid, tegevusterapeudid, 
eripedagoogid jne) palgafond kokku 96 625 eurot (brutopalgakulu 72 188 eurot ja 
sotsiaalmaksud 24 438 eurot). Sellest summast moodustas töötajate brutopalk ja 
puhkusetasud 49 167 eurot ning abivajavatele lastele ja peredele erinevaid teenuseid 
osutavate spetsialistide brutopalk 23 020 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, laiendades pidevalt ettevõtete, organisatsioonide ja eraisikute 
annetusvõimalusi. 



 
2017. 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. 
  
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 energiat soovist aidata hädasolijaid, 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 
toetusotsuste 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). 

• 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. (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. 
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. Kõik toetusotsused on väljas Lastefondi kodulehel ning 
leiavad kajastamist fondi pressimaterjalides, ehkki mõnel delikaatsel juhul ilma foto 
ja/või nimeta. 

• Aitame haigeid lapsi üle Eesti (ka Tallinnas), sõltumata sellest, kas nad saavad ravi 
Tartu Ülikooli 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 (nelja 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 2017. aasta 31. 
detsembri seisuga paigutatud tähtajalistele hoiusele 400 010 eurot ja allutatud 
võlakirjadesse   45 000 eurot.  
  
Toetusprojektid 
 
Lastefondile laekus 2017. aastal kokku 100 toetustaotlust nii eraisikutelt kui ka 
organisatsioonidelt. Võrreldes 2016. aastaga muutus toetustaotluste puhul asjaolu, et 
positiivsete otsuste korral sõlmiti abisaajatega toetuslepingud varasema kuuekuulise perioodi 
asemel kuni aastaks. Sellest tulenevalt oli laekunud toetustaotluste koguarv mõnevõrra 
väiksem võrreldes eelnenud aastaga. 
  
Sajast  laekunud toetustaotlusest olid esitatud eraisikute poolt 74 taotlust ning 26 erinevate 
organisatsioonide ja asutuste poolt. 
Fondile esitatud toetustaotlustest said nõukogult positiivse toetusotsuse 83% ning negatiivse 
8% taotlustest. 9% juhtudest ei olnud 2017. aasta lõpuks võimalik lõplikku otsust langetada 
seoses asjaoluga, et otsuse langetamiseks ei olnud esitatud või saadud piisavalt vajalikku 
infot. 
 
2017. aastal jätkas Lastefond kõigi suuremate toetusprojektidega, mis varasematel aastatel 
olid alguse saanud. 
 
Fond suunas põhifookuse 2017. aastal ravitoidu temaatikale. Nimelt vajavad paljud raskelt 
haiged lapsed haigusest tulenevalt spetsiaalset ravitoidusegu, mis tagab neile vajalikud 
toitained ja vitamiinid, et olla normaalses kehakaalus ning koguda jõudu haigusega 
toimetulekuks. Igakuised kulud ravitoidusegudele ja vajalikele abivahenditele on suured ning 
Eesti Haigekassa neid ei hüvita. Kuna 2016. aastal oli Lastefondi poolt väljamakstud toetuste 
osas ravitoidu osakaal suurim, siis tõi see selgelt välja laialdase raskelt haigete laste raviga 
seonduva probleemi, millest tulenevalt otsustas Lastefond keskenduda 2017. aastal antud 
temaatika avamisele ühiskonnas, otsides viise rohkemate abivajajateni jõudmiseks ja 
lahenduste leidmiseks. 
Spetsiaalse ravitoidu, toitmissüsteemide jm seonduvate abivahendite kulude katmisel toetati 
aasta jooksul kokku 26 last ligi 56 000 euro väärtuses. 
2017. aasta vältel oli fond ravitoidu temaatika osas ka tihedas kontaktis erinevate 
erialaseltsidega, et survestada Eesti Haigekassat leidma probleemile lahendus. Töö 
probleemi kajastamise ja ravitoitu vajavatele lastele annetuste kogumisega jätkub kuni saabub 
lahendus riiklikul tasandil. 
 
Teiseks suuremaks toetusvaldkonnaks kujunes 2017. aastal arendavad teraapiad, mille 
eesmärk on erinevate haiguste tõttu häirunud funktsioonide parandamine, arengu toetamine 
ning lähtuvalt lapse erivajadusest igapäevatoimingutes toimetuleku parandamine. 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 kulude 
katmisel kokku 21 last kogumaksumusega ligi 30 000 eurot. 
 
2017. aastal asus fond toetama Tartu Herbert Masingu kooli juures tegutsevat Pepleri 
ravikodu, mis alustas tööd 2014. aastal pilootprojektina. Tegemist on 
rehabilitatsiooniteenusega raske ja püsiva psüühikahäirega lastele, mis toetub 
miljööteraapilistele ravivõtetele. Lastefondi toel sai aasta jooksul Pepleri ravikodus abi 8 last. 
 



2017. aastal jätkas Lastefond täiendava psühholoogilise toe ja nõustamise võimaldamist 
neljale asenduskodule, ühele 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 kokku hinnanguliselt ligi 150 last. Lisaks 
sai hädavajalikku nõustamist lastega vahetult töötav personal. Välja makstud toetuste 
kogusumma oli ligi 25 000 eurot. 
 
2017. 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. Uus 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 13 lapsele kogusummas üle 26 000 euro. 
 
Välisravireiside kulude katmisel vajasid Lastefondi abi aasta vältel 4 last kogusummas 
ligi        16 800 eurot. Fond on aidanud peredel katta välismaale ravile sõitmise kulud 
(lennupiletid, transpordikulud, kindlustus). Lisaks toetati erandkorras 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. 
 
Jätkuvalt aidati aasta vältel soetada Tartu Ülikooli Kliinikumi lastega seotud osakondadesse 
vajalikku aparatuuri, teste ja toetati erinevaid koolitusi. Kokku maksti 2017. aastal TÜ 
Kliinikumi lastega kokkupuutuvate osakondade toetuseks välja ligi 72 800 eurot.  
 
2017. aastal rahastas Lastefond ka haigetele lastele ja nende peredele suunatud ühisüritusi 
ning koolitusi. Toetati Eesti Fenüülgetonuuria Ühingu poolt korraldatavaid töötubasid “Toit kui 
ravim” fenüülgetonuuria ja galaktoseemia diagnoosiga lastele ja nende peredele. 
Fenüülgetonuuria 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. 
 

Jätkati kuuendat aastat järjest puuetega ja erivajadustega inimestele, nende hooldajatele ja 
perekonnaliikmetele suunatud ajakirja Puutepunktid väljaandmise toetamist 10 000 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 ravimeid, erinevaid abivahendeid ja aparaate. Toetusprojektide 
ülevaade on graafiliselt välja toodud Joonis 1. 
 

 
Joonis 1. Toetusprojektid 2017. 
 
2017. aastal toetas Lastefond lapsi pea igast Eesti maakonnast, abisaajaid ei leidunud vaid 
Lääne- ja Hiiumaal. Kokku toetati üle Eesti ligi 400 last, millele lisanduvad Tartu Ülikooli 
Kliinikumi lasteosakondade lapsed, kes on abi saanud tänu fondi poolt soetatud aparaatidele, 
testidele ja personali koolitustele. 
 
Täpsemalt saab kõikide toetusprojektide kohta lugeda Lastefondi kodulehelt 
www.lastefond.ee. 
  
Püsiannetajad 
  
2017. aasta jooksul on püsiannetajate arv kasvanud 1 339-lt (2016. aasta püsiannetajate 
arv)   1 533-le (sh on ka Tele 2 kliendid, kes on teinud püsiannetuse telefoniga).  
 
Kommunikatsioon ja koostöö meediaga 
  
Lastefondil on aastatepikkune koostöö meediaagentuuriga Vizeum ja loovagentuuriga 
Newton. Lisaks sellele töötavad Lastefondi juhatus ja töötajad igapäevaselt laialdase ja sisuka 
meediakajastuse nimel. 2017. aasta meediatöö eesmärgiks seati Lastefondi tegemiste veelgi 
laiem kajastus, mistõttu tegutses Lastefondi kommunikatsioonispetsialist/-juht igapäevaselt 
selle nimel, et Lastefond oleks pidevalt ajakirjanduse vahendusel nähtaval.  
 
Kolme möödunud aasta lõikes (2015-2017) on Lastefondi meeskond võtnud strateegilise 
suuna saata välja vähem, aga mõjusamaid, fokusseeritud ja suurema uudisväärtusega 
pressiteateid, pannes põhirõhu meediakajastusele, et erinevad kanalid edastaksid Lastefondi 
uudiseid ja teateid ka oma kanalites. Tegeleti ka venekeelse meediaga suhtlemisega, milleks 
tõlgiti vabatahtlike abil jõudumööda pressiteateid ka vene keelde ning edastati Eesti 



venekeelsele pressile. Lisaks tõlgiti ja saadeti välja ka mõned inglisekeelsed pressiteated. 
2017. aasta teises pooles seadis Lastefondi vabatahtlikest koosnev blogimeeskond koostöös 
töötajatega eesmärgi uuendada tihedamalt ka blogi.  
  
Kõige enam pöörati 2017. aastal tähelepanu spetsiaalse ravitoidu rahastamise temaatikale, 
mis oli ühtlasi ka põhikampaania Üleannetus fookuses ning mis tipnes üle Eesti 15 maakonnas 
toimunud perepäevadega. Teised suuremad meediatöö teemad olid 2017. aastal Heateo 
jooks ja projekt “Hanna-Liisa kõndima”.  
  
Aasta jooksul saadeti välja 76 pressiteadet ja Lastefondi koduleheküljel avaldati 74 uudist. 
Ajakirjanduses, veebiväljaannetes, televisioonis ja raadios avaldati kokku ca 670 uudist, 
intervjuud või lugu. Venekeelsele meediale edastati aasta jooksul 11 pressiteadet ning inglise 
keeles edastati meediakanalitele 4 pressiteadet. Lastefondi blogis ilmus 13 lugu. Kõige enam 
kajastasid Lastefondi tegemisi Postimees Online, Õhtuleht Online, Tartu Postimees, 
Goodnews.ee, Kliinikumi Leht, Maaleht.ee, Lasteaed.net, Meditsiiniuudised.ee ja Delfi 
uudisteportaal ning ajakiri Naisteleht. 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 ja Kuku Raadio. 
  
Lastefond toetas ka 2017. aastal ajakirja „Puutepunktid“ väljaandmist, et üha suuremal 
määral potentsiaalsete abivajajateni jõuda. 
  
2017. aasta lõpuks oli Lastefondi populaarsus sotsiaalmeedias üsna märkimisväärselt 
tõusnud st aasta jooksul lisandus Lastefondi Facebooki´i ametlikul lehel 1 584 fänni (kokku 
6923 fänni), Facebooki lehel tehti ca 370 postitust. 
  
Lastefondi laialdasele meediakajastusele aitasid aasta jooksul tasuta pindade ja 
eetriaegadega kaasa: Sky Media, Trio LSL, Narodnoe Radio, DFM, MTG, BMA, ERR, Eesti 
Meedia, TV Ads, Ekspress Media (Delfi, Maaleht, EPL), Postimees.ee, Õhtuleht, MK-Estonija, 
Eesti Ajalehed, 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 
kujul. Suuremateks toetajateks olid 2017. aastal Tartu Ülikooli Kliinikum, kes on andnud 
Lastefondile tasuta kasutamiseks Tartus Puusepa tänaval asuva kontoriruumi (kattes sh ka 
selle kommunaalkulud); Snelli staadion, kes on andnud 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 kes teostab ka masina hooldustöid; Alexela Oil, kes katab suure osa Lastefondi 
kütusekulust; Jazz Pesulad, kes fondi autot tasuta peseb.  
  
Lisaks saab fondi igapäevategevust toetavate sponsoritena 2017. aastal esile tuua Dorpati 
konverentsikeskuse, kes võimaldas Lastefondi nõukogu koosolekute pidamiseks tasuta 
ruume, 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 2017. aastal: Salvest, Kalev, Eesti 
Võlausaldajate Liit, Selver, Aasta Auto, 7 Kohvipoissi, Solifinance, Tele2, Spetskompetents 
Estonia, Hüpoteeklaen, Resta, Credistar Group, Jooksupartneri Jooks, TMB Element, 
Rehvimeister, Reisiekspert, CGI, Elisa Eesti, Tarmetec, Torm Metall, Sportlik Eesti, Draka 
Keila Cables, Alexela Oil, Hotell Olümpia, Peloton, Lasita Maja, TV3, Swedbank, Kentarius, 



Tartu Uusapteek, Trapped, Helpful, If P&C Insurance, Ehto, Baltresto, Mediq Eesti, Data Print, 
Opennode, Pharma Holding, 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 algas koostööprojekt Salvestiga, mille raames annetas Salvest igalt Põnn lastetoidu 
toote müügilt ühe sendi raskelt haigetele lastele ravitoidu ostmiseks.  
 
Lastefondi asutajaliige Juhank Kolk palus jaanuaris oma sünnipäevakülalistel teha kingituse 
asemel annetuse Lastefondile. Head õnnitlejad toetasid raskelt haigeid lapsi kokku 12 895 
euroga. 
 
27. jaanuaril andis Eesti Võlausaldajate Liit (EVUL) Lastefondile üle Eesti ettevõtete abiga 
kogutud pea 21 000 euro suuruse annetuse, millega rahastab fond Ameerika 
autismiprogrammi Son-Rise juurutamist Eestis.  
  
6. veebruaril andis kauaaegne koostööpartner Selver Lastefondile üle 2016. aasta lõpus ja 
2017. aasta alguses toimunud kampaaniaga "Koos on kergem" Tartu Selverites kogutud 
annetuse - 16 500 eurot, mis suunati Tartu Ülikooli Kliinikumi Naistekliinikule vajaliku UH-
aparaadi ja sünnituse simulatsioonnuku soetamiseks.  
 
7. veebruaril algas esimest 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 ravitoitu. 
 
Veebruari keskpaigas tegid Rapla Ühisgümnaasiumi õpilased Lastefondile Üleannetuse 
kampaania raames 1 500 euro suuruse annetuse, mis koguti heategevusliku moeetendusega.  
 
11. märtsil leidis samaaegselt igas Eesti maakonnas esmakordselt aset heategevuslik 
Üleannetuse perepäev, kus koguti annetusi ravitoitu vajavatele haigetele lastele. 
15 maakonnakeskuses toimunud üritustel pakuti osalejatele lisaks annetamisele võimalust 
meelt lahutada ning kontserti nautida. Kohal olid ka näomaalijad, õhupallimeistrid, 
ekstreemsportlased, lastekirjanikud jt.  
 
2017. aasta põhikampaaniaga “Üleannetus” koguti  üle 83 000 euro. 
 
5. aprillil andsid Lastefond ja hulgimüügifirma Solifinance Tartu Ülikooli Kliinikumi 
Lastekliinikule pidulikult üle kolm uut hapnikusegistit, mille soetamist ettevõte Lastefondi 
vahendusel 7 164 euroga toetas.  
 
Aprillis laekus Lastefondile pärandannetus Ülo Rannamäelt, mis tehti fondile spetsiaalselt 
Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastekliiniku toetamiseks. Pärandannetuse suurus oli 9 087 eurot.  
 
5. mail toimus Tartu Jooksumaratoni raames juba viiendat korda Heateo jooks, kus koguti 
annetusi 3-aastase Mihhaili toetuseks, kellel on diagnoositud harvaesinev haigus nimega 
Micheli aplaasia ning kes vajab tuge ravireisidel käimiseks. Iga osaleja osalemistasule lisasid 
sponsortoetajad Rehviekspert, Lasita Maja, If Kindlustus, NutriMedical, Uus Apteek ja 
KeyCube.com omakorda 5 eurot ja nii kogunes kokku rekordilised 16 387 eurot. 
 
Eesti startup ettevõte Medihub algatas esmakordselt Eestis idufirmadele suunatud 
sotsiaalmeediaväljakutse, millega koguti annetusi liikumispuudega laste toetuseks. 



Kampaania avapauk anti 25. - 26. mail toimunud idufirmade konverentsil Latitude59. 
Kampaaniaga koguti üle 11 000 euro.  
 
31. mail andsid Hotell Olümpia ning kohvik Cafè Boulevard Lastefondile üle aprillis ja mais 
toimunud heategevuskampaaniaga kogutud 1 428 euro suuruse annetussumma, millega 
toetatati sügava puudega 12-aastasele Veronikale ravitoidu soetamist. 
 
2017. 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.  
 
Juunis algas koostöös Peetri jooksu, Apollo Kino ja Roald Johannsoniga kampaania “Hanna-
Liisa kõndima”, mille eesmärk oli aidata liikumispuudega 9-aastane Hanna-Liisa järjepidevate 
ja intensiivsete teraapiate abil kõndima.  
 
16. juunil Elvas esmakordselt peetud Südaööjooks kogus Lastefondi toetuseks 2 045 eurot, 
millega toetati kampaania Üleannetus raames ravitoitu vajavaid lapsi. 
 
21. juunil kutsus Lastefond kaasmaalasi üles abistama pisikest kahekuust Arsenit, kes põeb 
rasket immuunpuudulikkust ning kes vajas seetõttu kiirelt ravi Inglismaal. Kuue päevaga 
annetasid head inimesed Arseni ravi toetuseks üle 150 000 euro.  
  
4. augustil toimus SiS IRONMAN 70.3 Otepää triatlonifestivali raames Seve Ehituse 
heategevusjooks, millega koguti Lastefondi vahendusel 1 860 eurot asenduskodu laste 
toetamiseks.  
 
Viljandimaal asuv höövlitööstusettevõte Puidukoda tähistas augustikuu lõpus oma 20. 
sünnipäeva, kuhu kutsutud klientidel ja koostööpartneritel nii Eestist kui ka kaugemalt paluti 
kingitusena teha annetus Lastefondile ravitoidusegusid vajavate laste toetuseks. Kogunes üle 
6000 euro.  
 
Augustis ja septembris toimus koostöös Kalevi kommivabrikuga kampaania “Ole kah käpp!”, 
mille tulemusena koguti kuulmispuudega laste toetuseks 21 133 eurot.  
 
Septembrikuu jooksul oli kõikidest Tartu Kaubamaja keskuse kauplustest võimalik osta 
kampaania “Silmapaistev heategu” raames neljas erinevas värvitoonis silmakujulisi helkureid. 
Iga helkuri müügist läks 1 euro Tartumaa liigesehaigetele lastele ravivesivõimlemise 
toetuseks. Kokku kogunes 3 480 eurot.  
 
Septembris lisas Suva sokivabrik Eesti Vabariigi 100. juubeli puhul oma sortimenti 
spetsiaalsed EV100 logoga sokid, mille müügiga tehakse Eestile ka kingitus. Nimelt annetab 
Suva iga müüdud sokipaari pealt 25 senti Lastefondile Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastekliinikule 
uute jälgimismonitoride ostmiseks ning kingib seeläbi Eestile tulevikuks tervemad lapsed. 
 
Septembrikuus laekus Lastefondile Kanada vanaproua Olga Akkerta pärandannetus summas 
49 980 Kanada dollarit (33 805 eurot), mida kasutatakse lahkunu soovil Tartu Ülikooli 
Kliinikumi Lastekliinikule vajaliku aparatuuri soetamiseks.  
 
Aprilli algusest kuni augusti lõpuni toimus Alexela tanklaketi poodides kampaania “Koos 
näeme kaugemale!”, mille raames koguti üle 2 500 euro Lastefondile, et soetada raviprille 
vähekindlustatud perede vaegnägijaist lastele. 



 
Oktoobris saabusid müügile Lastefondi heategevuslikud jõulukaardid, mille illustreeris 
heategevuse korras lastekunstnik Eva Herrera. Kaartide müügituluna kogus fond ligi 6 000 
eurot, mis suunati erinevaid teraapiad vajavate laste toetuseks. 
 
10. novembril avas Aasta Auto Tartus pidulikult Audi Approved :plus autosalongi ning Audi 
teeninduse, mille tähistamise puhul annetas ettevõte Lastefondile raskelt haigete laste 
toetuseks 10 000 eurot. 
 
27. novembril alustas Tele2 kampaaniaga, millega kutsus oma kliente üles tooma tagasi oma 
vana telefon ja annetama vana seadme eest saadud raha Lastefondile diabeedihaigete laste 
toetamiseks. Kokku kogunes 8 000 eurot.  
 
Ehituskeemiat tootev ettevõte Eskaro valmistas Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks kingitusena 
4,75-liitrise säravvalge täismatt vesialuselise laevärvi Sympatia, mille igalt müüdud tootelt 
annetab ettevõte Lastefondile 1 euro, et osta Tartu Ülikooli Kliinikumi Naistekliinikule 
vastsündinute kuulmisskriiningu aparaat. 
 
14. novembrist algas Selverites üle Eesti 15. korda heategevuskampaania “Koos on kergem”. 
Tartu maakonnas koguti kampaaniaga raha Lastefondile, et soetada Tartu Ülikooli Kliinikumi 
Lastekliiniku laste ja noorukite arendus- ja taastusravi keskusele teraapialaud, liikumislaud 
ning kaldteega trepp liikumise parandamiseks ning lihaste treenimiseks. 
 
Jõulude eel tegid paljud ettevõtted annetuse raskelt haigete laste ravitingimuste 
parandamiseks.  
 
Aastaringselt jätkus koostöö 7 Kohvipoisiga, mille tulemusena annetas ettevõte igalt müüdud 
tootelt 10 senti ravitoitude ostmiseks. 2017. aasta lõpuks oli koostöö raames kogunenud üle 
9000 euro. 
 
Samuti jätkus koostööprojekt mänguautomaatide operaatoriga Game King. Ettevõte annetas 
iga vastava kleebisega tähistatud seadmega tehtud sõidu või mängu pealt 2 senti fondile 
raskelt haigete laste ravireiside toetuseks. 2017. aasta lõpuks oli koostöö tulemusena 
kogunenud üle   1 000 euro. 
 
Jätkus koostöö rattaklubiga Peloton ning juba viiendat aastat järjest andis klubi Lastefondile 
üle 1 500-eurose annetuse, mis on 10% Pelotoni aastasest sponsorlustulust. 
  
Aasta lõpus otsustas Hasartmängumaksu Nõukogu toetada Lastefondi projekti 
“Heategevuskampaania ja -üritus Üleannetus 2018” 5 450 euroga.  
  
Vabatahtlike tegevus 
  
Lastefondi eesmärkide täitmisele aitavad kaasa kümned tublid vabatahtlikud 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 toetusotsuste 
langetamises. 
  
Järgnevalt anname ülevaate 2017. aastal vabatahtlike osalusel toimunud ettevõtmistest. 



  
7. veebruaril algas Lastefondi põhikampaania “Üleannetus”, mis tipnes 11. märtsil 
samaaegselt toimuvate suurejooneliste perepäevadega 15 Eesti maakonnas. Kampaania 
eesmärk oli vabatahtlike abil koguda annetusi ravitoitu 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 keskpaigas toimus Tartus uute vabatahtlike värbamisüritus, et leida vabatahtlike 
hulka inimesi, kellel on soov ja võimalus panustada oma vaba aega, et aidata Lastefondil 
koguda annetusi raskelt haigetele lastele. Sarnane üritus toimus Tallinnas 12. aprillil. 
 
Jätkus pikaajaline koostöö Vanemuise teatriga ning vabatahtlikud käisid etenduse vaheajal 
annetusi kogumas. Head teatrikülastajad annetasid ravitoitu vajavatele lastele veebruarikuus 
ligi 110 eurot.  
 
18. märtsil külastasid vabatahtlikud Eedeni moelaata, kus koguti annetusi üle 170 euro. 
 
Aprillis toimusid nii Tartus kui Tallinnas vabatahtlike motiveerimisüritused. Tartu vabatahtlikud 
käisid katsetamas, kui lihtne on ennast Roomscape põgenemistoast välja murda, Tallinna 
vabatahtlikud seevastu panid üksteist proovile Krabi Bowlingus bowlingut mängides.  
  
5. 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 mõnusa 
jooksuga, mis on võimetekohane igale inimesele. Vabatahtlikud olid abiks nii ürituse-eelsel 
korraldamisel kui ka koha peal jooksjaid registreerides, õnneloosi korraldades ja joogipoolist 
jagades.  
 
7. mail võtsid Tartu vabatahtlikud osa Buduaari turust, kus koguti üle 280 euro. 
 
21. mail korraldasid Tallinna vabatahtlikud Kalamaja päevade raames Mõmmiku 
heategevusliku hoovikohviku, kus omatehtud küpsetiste ja meenete müügiga koguti 819 eurot, 
millele Pasteis de Nata - Kollase ziguli poisid lisasid 407 eurot. Seega kogunes nimetatud 
üritusega kokku       1 226 eurot. 
 
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 2017. aastal Tartu vabatahtlike juhiabi Hanna Plato ning 
Tallinna vabatahtlike juht Kaiu Kostabi. 
  
Vabatahtlikud panustasid aktiivselt annetuste kogumisse ka suvisel ajal. Võeti osa erinevatest 
laatadest ja spordiüritusest. Juunikuus koguti ravitoidusegude ostmiseks haigetele lastele 
Rakveres Pika tänava laadal annetusi veidi üle 550 euro, juulis Tartu Hansalaadal pea 1 100 
eurot, augustis Augustiunetusel üle 210 euro. Eelmainitud üritustel korraldati õnneloos, mille 
auhinnad olid saadud headelt sponsoritelt. Augustikuus osalesid vabatahtlikud Peetri Jooksu 
heategevusjooksul, kus koguti annetusi raske puudega Hanna-Liisale. Lisaks toimus Ironman 
70.3 triatloniürituse raames Seve Ehituse heategevusjooks ja vabatahtlikud osalesid ka Lähte 
rattarallil. 
 
Septembris olid Tallinna vabatahtlikud esindatud messil “Laps ja Pere”, kus koguti raskelt 
haigete laste tarvis ligi 115 eurot, Uue Maailma tänavafestivalil koguti 125 eurot ja Kristiine 



kohvikutepäeval üle 830 euro. Lisaks said Tallinna vabatahtlikud suurepärase võimaluse 
osaleda poppstaar Stingi kontserdil, millega algas Lastefondi ja suurkontserte korraldava Live 
Nations´i koostöö, mille raames saavad vabatahtlikud ka edaspidi kontsertidel annetusi 
koguda. 
 
Tartu vabatahtlikud käisid septembris annetusi kogumas Suve Lõpupeol (koguti ligi 100 eurot), 
Eedeni Moeturul (koguti 185 eurot) ja Buduaari turul (koguti 195 eurot). Ka võtsid vabatahtlikud 
osa Tudengipäevade raames toimuvast pannkoogihommikust, kus jagati flaiereid uute 
vabatahtlike tutvumisürituse reklaamimiseks.  
 
26. septembril Tartus ja 11. oktoobril Tallinnas leidis uue hooaja eel aset ka uute vabatahtlike 
värbamine. Mõlemal üritusel osales rekordarv huvilisi.  
 
Oktoobris said vabatahtlikud osa võtta Eesti - Bosnia ja Hertsegoviina vahelisest 
jalgpallivõistlusest, kus koguti annetusi üle 180 euro. Samuti sai sealt alguse pikemaajalisem 
koostöö Eesti Jalgpalli Liiduga ning Lastefondi vabatahtlikud saavad ka edaspidi suurematel 
jalgpallimängudel annetusi kogumas käia. 
  
11.-12. novembril toimunud Järve Keskuse KABUUM!´il korraldasid vabatahtlikud õnneloosi 
ja kogusid sellega 445 eurot, 18. novembri Mardilaadal õnnestus õnneloosi korraldades 
koguda aga üle 630 euro. Annetused suunati ravitoitu vajavate laste toetamiseks. 
 
17. novembril toimus annetuste kogumine teatris Vanemuine etendusel "Minu järel, 
seltsimees”. Annetuskasti kogunes pisut üle 100 euro.  
 
Vabatahtlike jaoks kiireimal kuul aastas, detsembris, korraldati nädalavahetusel Tartu 
Kaubamajas jõulukontoreid. Müüdi Lastefondi meeneid ja jõulukaarte, millega koguti ravitoitu 
vajavatele lastele üle 460 euro. Mitmel nädalavahetusel osaleti ka advendiküünla süütamisel 
Tartu raekoja platsil.  
 
1.-3. detsembril Tartu Näituste messikeskuses toimunud Jõululaadal kogusid Lastefondi 
vabatahtlikud heategevusliku õnneloosi ja heategevustoodete müügiga üle 1 230 euro. 
 
Tallinna vabatahtlikud osalesid jõulukuul Lauluväljaku Jõululaadal ja Heleni kooli jõululaadal, 
kus koguti raskelt haigete laste ravitingimuste parandamiseks kokku ligi 300 eurot.  
 
20.-21. detsembril võtsid vabatahtlikud osa ka vahvast Masha ja Karu jääetendusest, kus 
annetuskastidesse kogunes 530 eurot. 
 
Detsembris toimus ka Tallinna ja Tartu vabatahtlike ühine jõulupidu Eesti Rahva Muuseumis, 
kus tutvuti rahvariiete näitusega, jagati poolaasta muljeid ja vahetati jõulukingitusi.  
  
Terve aasta jooksul osalesid Lastefondi Tartu vabatahtlikud kõigil Klubi Tartu Maratoni 
lasteüritustel, kus koguti annetusi üliharuldase haigusega Cassandra toetuseks. 
  
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, reklaamvideote filmimine, meenete müügi haldamine, 
reklaammaterjalide kujundamine, jõulukaartide ja pakkide saatmine, inventuuri tegemine jms). 
  



Kõik vabatahtliku tegevuse toetajad on välja toodud Lastefondi kodulehel www.lastefond.ee. 
 
2018. aasta tegevussuunad 
  
Peamised tegevussuunad eelolevaks majandusaastaks Lastefondi eesmärkide 
tulemuslikumaks täitmiseks on järgnevad: 
1. hoida ja kasvatada püsiannetajaskonda;  
2. toetada sügava ja raske puudega laste ja nende perede toimetulekut;  
3. teavitada senisest enam abivajajaid abisaamise võimalustest. 
 
  
Peamised suhtarvud   
   
 

Lähteandmed  2017 2016 

Raha  407 574  157 269 

Käibevara  620 317  272 546 

Lühiajalised kohustused  526 196  267 073 

Aruandeaasta tulem  9 941  -26 703 

Netovara  322 608  312 667 

Varad  879 904  579 740 

Näitajad  2 017 2 016 

Puhas käibekapital  94 121  5 473 

Maksevalmiduse kordaja  0,77  0,59 

Lühiajaliste kohustuste kattekordaja 1,18  1,02 

   

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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Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond 2017. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2017 31.12.2016 Lisa nr

Varad    

Käibevarad    

Raha 407 574 157 269 2

Finantsinvesteeringud 200 000 100 000 3

Nõuded ja ettemaksed 12 743 15 277 4

Kokku käibevarad 620 317 272 546  

Põhivarad    

Finantsinvesteeringud 245 000 245 000 6

Materiaalsed põhivarad 14 587 62 194 7

Kokku põhivarad 259 587 307 194  

Kokku varad 879 904 579 740  

Kohustised ja netovara    

Kohustised    

Lühiajalised kohustised    

Võlad ja ettemaksed 23 168 15 169 8

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused 503 028 251 904 11

Kokku lühiajalised kohustised 526 196 267 073  

Pikaajalised kohustised    

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused 31 100 0 11

Kokku pikaajalised kohustised 31 100 0  

Kokku kohustised 557 296 267 073  

Netovara    

Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses 9 587 9 587  

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 303 080 329 783  

Aruandeaasta tulem 9 941 -26 703  

Kokku netovara 322 608 312 667  

Kokku kohustised ja netovara 879 904 579 740  



16

Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond 2017. a. majandusaasta aruanne

Tulemiaruanne
(eurodes)

 2017 2016 Lisa nr

Tulud    

Annetused ja toetused 497 185 325 476 12

Tulu ettevõtlusest 12 329 13 001 13

Muud tulud 2 275  

Kokku tulud 509 516 338 752  

Kulud    

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -294 827 -177 572 14

Jagatud annetused ja toetused -69 409 -45 493 15

Mitmesugused tegevuskulud -25 741 -19 824 16

Tööjõukulud -65 824 -54 940 17

Põhivarade kulum ja väärtuse langus -47 607 -71 659 7

Muud kulud -2 796 -1 563  

Kokku kulud -506 204 -371 051  

Põhitegevuse tulem 3 312 -32 299  

Muud finantstulud ja -kulud 6 629 5 596  

Aruandeaasta tulem 9 941 -26 703  
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2017 2016 Lisa nr

Rahavood põhitegevusest    

Põhitegevuse tulem 3 312 -32 299  

Korrigeerimised    

Põhivarade kulum ja väärtuse langus 47 607 71 659  

Kokku korrigeerimised 47 607 71 659 7

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus 4 743 -8 078  

Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus 7 999 -9 376  

Muud rahavood põhitegevusest 282 224 131 377  

Kokku rahavood põhitegevusest 345 885 153 283  

Rahavood investeerimistegevusest    

Tasutud muude finantsinvesteeringute soetamisel -200 000 -345 000  

Laekunud muude finantsinvesteeringute müügist 100 000 100 000  

Laekunud intressid 4 420 4 856  

Kokku rahavood investeerimistegevusest -95 580 -240 144  

Kokku rahavood 250 305 -86 861  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 157 269 244 130 2

Raha ja raha ekvivalentide muutus 250 305 -86 861  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 407 574 157 269 2
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Sihtkapital/Osakapital

nimiväärtuses

Akumuleeritud tulem

31.12.2015 9 587 329 783 339 370

Aruandeaasta tulem 0 -26 703 -26 703

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
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi 2017. 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 2017. 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)

 31.12.2017 31.12.2016

Raha pangakontol 407 574 157 269

Kokku raha 407 574 157 269

Lisa 3 Lühiajalised finantsinvesteeringud
(eurodes)

  Kokku

Muud

31.12.2015 100 000 100 000

Soetamine 100 000 100 000

Müük müügihinnas

või lunastamine
-100 000 -100 000

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
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Lisa 4 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

 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

 

 31.12.2016 12 kuu jooksul

Nõuded ostjate vastu 3 126 3 126

Ostjatelt laekumata

arved
3 126 3 126

Muud nõuded 3 907 3 907

Intressinõuded 3 907 3 907

Ettemaksed 8 244 8 244

Muud makstud

ettemaksed
8 244 8 244

Kokku nõuded ja

ettemaksed
15 277 15 277

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

 31.12.2017 31.12.2016

Maksuvõlg Maksuvõlg

Üksikisiku tulumaks 2 278 2 578

Sotsiaalmaks 4 724 4 754

Kohustuslik kogumispension 235 232

Töötuskindlustusmaksed 375 346

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad 7 612 7 910
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Lisa 6 Pikaajalised finantsinvesteeringud
(eurodes)

  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

 

  Kokku

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

Lisa 7 Materiaalsed põhivarad
(eurodes)

  Kokku

 Masinad ja

seadmed

Muud

materiaalsed

põhivarad
Arvutid ja

arvutisüsteemid
Muud masinad

ja seadmed

31.12.2015  

Soetusmaksumus 696 306 856 307 552 16 644 324 196

Akumuleeritud kulum -520 -180 483 -181 003 -9 340 -190 343

Jääkmaksumus 176 126 373 126 549 7 304 133 853

  

Amortisatsioonikulu -176 -67 596 -67 772 -3 887 -71 659

  

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
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Lisa 8 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2017 12 kuu jooksul Lisa nr

Võlad tarnijatele 10 491 10 491 9

Võlad töövõtjatele 5 065 5 065 10

Maksuvõlad 7 612 7 612 5

Kokku võlad ja ettemaksed 23 168 23 168  

 

 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

Kokku võlad ja ettemaksed 15 169 15 169  

Lisa 9 Võlad tarnijatele
(eurodes)

 31.12.2017 31.12.2016

Võlad tarnijatele 10 491 1 027

Kokku võlad tarnijatele 10 491 1 027

Lisa 10 Võlad töövõtjatele
(eurodes)

 31.12.2017 31.12.2016

Palgavõlg 4 702 5 760

Puhkusekohustused 333 472

Aruandvad isikud 30 0

Kokku võlad töövõtjatele 5 065 6 232

Lisa 11 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

 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
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 31.12.2016 Saadud Tulu 31.12.2017

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks  

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

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

Lisa 12 Annetused ja toetused
(eurodes)

 2017 2016 Lisa nr

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 294 827 177 572 11

Mittesihtotsatarbelised annetused ja toetused 202 358 147 904  

Kokku annetused ja toetused 497 185 325 476  

Rahalised ja mitterahalised annetused    

 2017 2016 Lisa nr

Rahaline annetus 497 185 325 476  

Kokku annetused ja toetused 497 185 325 476  

Lisa 13 Tulu ettevõtlusest
(eurodes)

 2017 2016

Jõulukaartide ja meenete müük 12 329 13 001

Kokku tulu ettevõtlusest 12 329 13 001

Lisa 14 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

 2017 2016

Tööjõukulud 30 801 33 456

Annetatud aparatuur 68 103 37 050

Annetatud ravimid 64 989 35 151

Osutatud ravi- ja hooldusteenused 35 183 18 223

Ravireisid välismaale 40 544 0

Haruldaste haigustega lastele makstud toetused 45 118 40 388

Muud 10 089 13 304

Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsesed kulud
294 827 177 572
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Lisa 15 Jagatud annetused ja toetused
(eurodes)

 2017 2016

Makstud toetused 18 564 16 044

Aparatuur 21 734 8 616

Ostetud toetusteenused 0 4 860

Makstud toetused MTÜ-dele jms. 29 111 15 973

Kokku jagatud annetused ja toetused 69 409 45 493

Lisa 16 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

 2017 2016

Mitmesugused bürookulud 2 115 2 072

Koolituskulud 0 228

Tellitud teenustööd 7 520 6 335

Reklaamikulud 1 787 5 421

ettevõtlusega seotud kulud 11 066 3 032

Muud 3 253 2 736

Kokku mitmesugused tegevuskulud 25 741 19 824

Lisa 17 Tööjõukulud
(eurodes)

 2017 2016

Palgakulu 72 326 66 066

Sotsiaalmaksud 24 438 22 330

Puhkusereservi korrigeerimine -139 0

Kokku tööjõukulud 96 625 88 396

Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsese kuluna
30 801 33 456

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 3 3

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

oli sihtotstarbeliselt finantseeritud.

2016. aastal moodustasid fondi töötajate töötasud 34 617 eurot, lepinguliste ravitugiteenuste osutajate töötasud 31 449 eurot, millest 25

005 eurot oli sihtotstarbeliselt finantseeritud. 

Töötasudele lisandusid sotsaiaalmaksude kulud.
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Lisa 18 Seotud osapooled
(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

2017 Müügid

Tegev- ja kõrgem juhtkond ning

olulise osalusega eraisikust

omanikud ning nende valitseva

või olulise mõju all olevad

ettevõtjad

413

 

2016 Müügid

Tegev- ja kõrgem juhtkond ning

olulise osalusega eraisikust

omanikud ning nende valitseva

või olulise mõju all olevad

ettevõtjad

18 559

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja

muud olulised soodustused
  

 2017 2016

Arvestatud tasu 35 958 26 221
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SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond nõukogule

Arvamus

Oleme auditeerinud Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond (asutus) raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2017 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 asutuse finantsseisundit seisuga 31.12.2017 ning sellel kuupäeval lõppenud aasta

finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga.

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 asutusest 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 finantsaruandluse standardiga 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 asutuse 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 asutuse likvideerida või tegevuse lõpetada

või tal puudub sellele realistlik alternatiiv.

Need, kelle ülesandeks on valitsemine, vastutavad asutuse 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 asutuse

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 asutuse 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 asutuse 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.

/digitaalselt allkirjastatud/

Ellen Tohvri

Vandeaudiitori number 293

Maire Rooma

Vandeaudiitori number 348

OÜ E-Audit

Audiitorettevõtja tegevusloa number 41

Sõbra 43, Tartu

25.05.2018
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