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Üldinfo 

Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond (edaspidi sihtasutus 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 ning Merli Šiff. 

Sihtasutuse nõukogus on kaheksa liiget: Reet Hääl, Andres Koern, Peeter Tulviste ning asutajaliikmetest Jaan Kallas, Antti 
Kask, Jaan Kelder, Parvel Pruunsild ning Merli Šiff. Nõukogu esimees on alates 21. jaanuari 2011. aasta nõukogu koosoleku 
otsusega Jaan Kelder. Koosolekuid korraldas nõukogu aasta jooksul kümnel korral, sagedusega kuus ühe korra (välja arvatud 
juulis ja septembris). 

Alates 2014. aasta juunikuust on Lastefondil kaks juhatuse liiget. Ühe juhatuse liikme lisandumise põhjuseks on senise 
tegevjuhi lapsehoolduspuhkusele suundumine 16. augustil 2014. aastal. Aasta jooksul on Lastefondis töötanud osalise 
koormusega ka projektijuht ning osalise koormusega arendusjuht. Lastefondil on üks täiskoormusega (1,0) juhatuse liikme 

lepinguga töötaja (tegevjuht) ja erinevatel perioodidel 2014. aasta jooksul ka osalise koormusega projektijuht ning osalise 
koormusega arendusjuht. 2014. aasta Lastefondi palgafond oli kokku 95 240 eurot. Sihtasutuse palgakulust moodustas 29 653 

eurot oma töötajate palk ja puhkusetasud, 27 680 eurot maksti sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide raames abivajavatele 

lastele teenuste osutamise eest ning 13 764 eurot maksti tasudeks muude projektide raames abivajavatele lastele teenuste 

osutamise eest, millele lisandusid sotsiaalmaksud. Oma töötajate keskmine arv täistööajale taandatuna on kaks inimest, 
projektide raames maksti tasusid kokku 41 inimesele. Lisaks panustavad sihtasutuse juures tasustamata tööga Lastefondi 
vabatahtlikud (60 inimest). 

Lastefond tegutseb igapäevaselt 11. juunil 2007. aastal nõukogu koosolekul kinnitatud põhikirja ja Eesti Mittetulundusühenduste 
Ümarlaua Suurkogul 7. aprillil 2002. aastal vastu võetud eetikakoodeksi alusel. 

Visioon 
  
Lastefondi visioon on aidata areneda tervel ja lastesõbralikul Eestil, kes hoolib oma kõige väiksematest elanikest. 
  
Missioon 
  
Lastefondi missioon on äratada kaaskodanikes hoolivust ja tähelepanu kõige õrnemate ja nõrgemate suhtes.  
  
Eesmärgid 
  
Lastefondi eesmärkideks on: 

1. Lastele antava arstiabi kvaliteedi edendamine Tartu Ülikooli Kliinikumi lastekliinikus ja teistes lastele arstiabi 
osutavates Kliinikumi struktuuriüksustes. 

2. Lastele suunatud arstiabi korraldusega seotud probleemide teadvustamine ja avalikustamine. 
3. Elanikkonna teadlikkuse ja harituse edendamine eesmärgiga vältida lastel esinevate haiguste teket ja arengut, 

tõhustada haiguste varajast avastamist ja parandada ravitulemusi. 
4. Lastel esinevate haigustega seotud sotsiaalsete probleemide lahendamisele kaasaaitamine. 
5. Lastele, noorukitele ja pereliikmetele tervislike eluviiside propageerimine ja õpetamine. 

Loetletud eesmärkide täitmiseks korraldab Lastefond koos koostööpartnerite, sponsorite ja vabatahtlikega heategevuslikke 
üritusi ning heategevuskampaaniaid, laiendades pidevalt ettevõtete, organisatsioonide ja eraisikute annetusvõimalusi. 2014. 
aasta peamised ülesanded eesmärkide täitmiseks olid: püsiannetajaskonna kasvatamine, sügava ja raske puudega laste ja 
nende perede toimetuleku toetamine, abivajajate senisest veelgi aktiivsemalt abistamise võimalustest ning annetajate 
annetamise võimalustest teavitamine. 
 

Administratiivkulu (tegevjuhi, arendusjuhi ja osalise koormusega projektijuhi ning raamatupidaja töötasud koos maksudega, 
transport, side jm kulud) piir on maksimaalselt 15% eelarveaasta tuludest ehk vähem kui 1/6.  
 

Lisaks on fondil palju häid koostööpartnereid, kes annavad oma panuse tasuta toodete või teenuste näol. Tartus Puusepa 
tänaval asuvad kontoriruumid on antud Lastefondile kasutamiseks tasuta (sh katab üürileandja Tartu Ülikooli Kliinikum ka 
kommunaalkulud). Honda Motor Europe Ltd Eesti filiaal on toetanud Lastefondile auto Honda Jazz ostu ning teostab ka masina 

hooldustöid. Enamiku kütusekulust kannab Alexela Oil AS ja autot peseb tasuta Jazz Pesulad OÜ. 
 

Suure ja rahaliselt tasustamata töö teevad ära kümned tublid vabatahtlikud üle Eesti, kes panustavad oma energiat lihtsalt 
soovist aidata hädasolijaid ning rõõmust teha õiget asja, saades samal ajal kasuliku kogemuse edasiseks eluks. 
Vabatahtlikkuse alusel ja tasuta töötab fondi asutamisest alates ka nõukogu, kes osaleb aktiivselt fondi töö ja strateegia 
suunamisel ning toetusotsuste arutamisel. 

 
 



Lastefondi tegevuse põhialused 
 

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

 Reeglina ei anna fond abivajajale raha, vaid tasub abisaaja poolt esitatud arveid vastavalt eelnevalt sisse antud ja 
nõukogus heaks kiidetud taotlustele. Kui seda erandjuhtudel ka tehakse (nt seoses välismaal ravi saavate laste 
toetusega), siis on abisaaja kohustatud Lastefondile esitama kulutuste kohta aruande ja tšekid. 

 Abitaotluse võib esitada nii toetust vajava lapse arst, vanem kui tugiisik. Selle laekumise järel võtab fondi töötaja 
taotlejaga ühendust, selgitab asjaolusid ja esitab taotluse koos selgitustega nõukogule arutamiseks. 

 Nõukogu tõstatab taotluse arutamisel alati ka küsimuse, kuidas fondi toetussumma kõige paremal moel konkreetset 
last ja peret aitaks. Vaatame ka seda, kuidas pere üldiselt hakkama saab ning kas ja milline on kohaliku omavalitsuse 
panus – kui võimalik, jagame kulud kohaliku omavalitsusega, kellel lasub seaduslik kohus oma inimeste eest hoolt 
kanda. 

 Fondi tegevuse läbipaistvuse ja usalduse huvides on enamik meiepoolse toetuse saajatest nõustunud oma lapse pildi 
ja nime avaldamisega fondi kodulehel ja pressimaterjalides.  

 Erineme mitmetest teistest Eestis tegutsevast toetusfondidest eeskätt selle poolest, et ei piirdu abivajajate toetamisel 
ainult oma kodulinnaga - Lastefond on aidanud ja aitab haigeid lapsi üle Eesti (ka Tallinnas), sõltumata sellest, kas 
nad saavad ravi Tartu Ülikooli Kliinikumi kliinikutes või mitte. Meie mitteametlik moto on „Täites lünki aastast 2000“. 

Koostöö meediaga 
  
Lisaks heale koostööle meediaagentuuriga Mediapool Vizeum ja loovagentuurile Newton tegutsevad Lastefondi töötajad ja 
vabatahtlikkond igapäevaselt üha laialdasemate meediakajastuste nimel. Aasta jooksul saadeti välja 79 pressiteadet ja avaldati 
60 uudist Lastefondi koduleheküljel, ajakirjanduses, veebiväljaannetes, televisooonis ja raadios avaldati kokku 380 lugu. 
Regulaarselt kajastasid Lastefondi tegemisi “Kliinikumi Leht”, „Tartu Postimees“, „Õhtuleht“ ning Delfi uudisteportaal. Lastefond 
toetas ka käesoleval aastal ajakirja „Puutepunktid“ väljaandmist, et üha suuremal määral potentsiaalsete abivajajateni jõuda. 
Telemeedias kajastasid Lastefondi tegemisi kõige aktiivsemalt ETV „Puutepunkt“, „Aktuaalne Kaamera“ ja „Ringvaade“ ning 
Kanal 2 uudistesaade „Reporter“. Raadiokajastuste osas kajastasid Lastefondi tegemisi kõige enam ERR-i jaamad ja Kuku 
raadio. 2014. aasta lõpuks oli Lastefondi populaarsus sotsiaalmeedias tõusnud st aasta jooksul lisandus Lastefondi Facebooki´i 
ametlikul lehel 1 238 fänni (kokku 3 448 fänni). Facebooki lehel tehti üle 260 postituse. 

Lastefondi püsiannetajad 

2014. aasta jooksul on püsiannetajate arv kasvanud 680-lt 776-le inimesele. Kui 2014. aasta jaanuaris oli igakuine 
püsiannetajaskonna summa kokku 4 725 eurot, siis 2015. aasta veebruaris oli see vastavalt 5609 eurot. Lastefondi 
püsiannetajad on kõige enam 30-40-aastased naised (26,4%), seejärel 30-40-aastased mehed (15,4%) ning 40-50-aastased 
naised (13,2 %). Kõigist püsiannetajatest on 67% naised ja 33% mehed. 
Enim püsiannetusi laekub läbi Swedbanki (68%), järgnevad SEB (27%), Nordea (2%), Danske Bank (2%). Lastefond jätkab 
tööd püsiannetajaskonna hoidmise ja kasvatamise suunal. 

Lastefondi heategevuskampaaniad, üritused ning toetus 

2014. aasta jaanuarikuus algas Lastefondi kampaania „Unistuste puhkus“, mille raames koguti toetusi sügava ja raske puudega 
lastele hoiukodude loomiseks. Aasta jooksul toetati sügava ja raske puudega laste hoidu neljas hoiukodus üle Eesti: Tartus, 
Pärnus, Võrus ja Jõhvis. Kokku said hoiukodudes hoiuteenusest osa üle 60 lapse. Kampaania kujunduse osas tehti jätkuvalt 
koostööd loovagentuur Newtoniga ning meediaplaani kavandamise ja organiseerimise osas toetas fondi meediaagentuur 
Mediapool Vizeum. Hoiukodude loomist ning sügava ja raske puudega lastele hoiuteenuse võimaldamist toetas oma 
tegevusega ka Tartu Kaubamaja kampaaniaga „Tee süda soojaks“. Heategevuskampaania raames müüdud Kubja ürditalu 
Kogu pere teede abil koguti üle 2 000 euro. Märtsis andis oma panuse kampaania õnnestumisse Tartus tegutsev kohvik 
Tassikoogid. Aprillis korraldas LEO-klubi Tallinna esindus heategevusliku tuluõhtu, mille raames koguti 298 eurot. Maikuus 
annetas MTÜ Peloton projekti toetuseks 1 000 eurot. Juunikuus korraldati koostöös reisibüroo GoAdventure ja hotellikett 
Rixosega heategevuslik tenniseturniir, mille abil toetati hoiukodusid 1 963 euroga. Juulikuus toimus heategevuslik kontserdisari 
"Eesti mõisad 2014", mille tulemusel panustati hoiukodude toetuseks rohkem kui 250 euroga. Oktoobris toetas laulja Marju 
Länik saate "Su nägu kõlab tuttavalt" raames hoiukodude projekti 1 000 euroga. Novembris korraldasime Nordic Hypoga 
Mõmmiku selfie kampaania, mille raames kogusime 1 050 eurot hoiukodude toetuseks. Detsembrikuus toetas IF Kindlustus 
Lastefondi hoiukodude projekti 5 000 euroga. Ma armastan aidata keskkonna abil on hoiukodude toetuseks kogutud samuti 
enam kui 5 000 eurot. 2014. aasta jooksul toetas projekti ka Konetex Grupp OÜ annetades kogu aasta vältel 1 sendi igalt 
müüdud määrdeaine liitrilt sügava ja raske puudega lastele hoiuteenuse toetuseks, kokku kujunes toetussummaks 285 eurot. 
2013. aasta septembrikuust kuni 2014. aasta septembrikuuni annetas Geomar igalt müüdud kehahooldustootelt 1 euro samuti 
raske ja sügava puudega lastele hoiuteenuse võimaldamiseks, toetades projekti ühtekokku 2 777 euroga. 

2013. aasta lõpul ja 2014. aasta alguses toimus kõigis Selverites üle Eesti kampaania „Koos on kergem“. Tartu Selverites koguti 
annetusi unikaalse silmaaparaadi ostuks Tartu Ülikooli Kliinikumi silmakliinikusse. Uudse silmaaparaadi abil saadud info on 
aluseks erinevate haiguste diagnoosimisel, nende ravivõimalustele ja nägemisvõime väljaarenemise prognoosile. Silmaaparaadi 
kogumaksumuseks oli 59 500 eurot, millest poole tasus Tartu Ülikooli Kliinikum ning poole Lastefond. Lastefondi panusest 
moodustas 13 730 eurot Selveri kampaania „Koos on kergem“ raames kogutud toetussumma.  



Lastefond alustas MTÜ Klubi Tartu Maratoniga kuuendat koostööaastat, mille raames koguti annetusi reumahaigete laste 
ravivesivõimlemise toetamiseks. Tartu Maratoni üritustesarja raames toimus teistkordselt ka TEVA Heateo jooks. 2014. aasta 
maratonihooajaga koguti 7 924 eurot, mis võimaldas regulaarseid treeninguid 60 lapsele. 

1. märtsil sai alguse Lastefondi, magusatootja Laima ja MTÜ Audiere ühine heategevuskampaania, mille raames annetas Laima 
igalt ostetud küpsisepakilt 1 sendi kuulmisimplantaadi kõneprotsessori soetamiseks viiele lapsele. Ühiselt koguti üle 10 000 euro 
kuulmispuudega laste toetuseks. 

25. märtsil jagasime Ringvaate saate vahendusel lugu 8-aastasest ihtüoosi põdevast Kaidost, kes vajas tuge pesemistingimuste 
parandamisel, mis on hädavajalik osa ihtüoosi põdeja igapäevasest nahahooldusest. Rohkem kui 4000 annetaja toel koguti 
Kaido toetuseks üle 90 000 euro. Kogunenud annetuste eest ehitati Kaidole maja, milles aitasid kaasa Seve Ehitus AS, Monier, 

Arens, Werro Wool, RehPol, Jeld-Wen, Betoonimeister, AkzoNobel, Euronics, Interno Plaadimaja, Stroma, Home4You, Altius 

Energia, Tervemaja, ABC Kliima, K-Rauta, Sofahouse, Uponor, Laoveli, Hekro Eesti, WinWin Trading, Feofanis, Henkel, Marico 

Metall, Ahjusepad, Kivisepad,Trimensioon, AAB Ekskavaator, Puurvesi, Estplast, Isover, Harju Elekter, Schneider Electrics, 

Stik-Elekter, Arula Veod, Esta Parket, Common Mööbliäri, Ruukki, Blinder, Moodne Valgustus, Colour Print, advokaadibüroo 
LEXTAL, Geomel, Mangold OÜ, AS Plantex, Bar Eiendom, Priit Jaagant, Ago Luisti, Rein Jeets ning A. J. Transport. Kaido maja 

ehitusest ülejäänud annetused suunati Kaido ja tema vanaema loal teiste ihtüoosi põdevate laste toetuseks. Toetuse eest 
aitasime ühele perekonnale ehitada uue vannitoa. Toetajate abil aidati veel neljal perekonnal pesemistingimusi uue vanni näol 
parandada. Lisaks saime jõuludeks ühele ihtüoosi põdevale lapsele kinkida uue madratsi ning voodipesu. Lastefond on ihtüoosi 
põdevaid lapsi toetanud alates 2007. aastast neile vajalike nahahooldustoodete hankimisel ning jätkab nende toetamist ka 
2015. aastal. 26.04.2014 jõustus Ravikindlustuse seaduse § 48 ja 481 muudatus, mille kohaselt on nüüdsest võimalus 
lisada Eesti Haigekassa meditsiiniseadmete loetellu ka kosmeetikatoodete hulka kuuluvaid kaasasündinud sarvestumishäirega 
kulgeva nahahaiguse raviks kasutatavaid nahahooldusvahendeid.   

1. aprillil sai alguse Lastefondi ja Tartu Tarbijate Kooperatiivi ühine heategevuskampaania „Uue elu heaks“, millega koguti 

annetusi Tartu Ülikooli Kliinikumi naistekliinikusse uue ultraheliaparaadi soetamiseks. Kampaania raames olid kõigi Tartu 
Maksimarketite ning Konsumite kassadel annetuspurgid. Alates oktoobrist annetas Tartu Tarbijate Kooperatiiv ka igalt müüdud 
Meieri ja Hüva kohukeselt 10% antud kampaania toetuseks. Ühist ettevõtmist toetasid ka Lastefondi vabatahtlike ja maskott 

Mõmmiku kampaaniat tutvustavad üritused kaubanduskeskustes aprilli-, mai- ja oktoobrikuu vältel. Koos koguti üle 4 600 euro.  

Märtsi- ja aprillikuu jooksul viis Lastefond läbi algkoolilastele suunatud luulevõistluse „Mõmmiku head teod“, kuhu laekus kokku 
387 tööd lastelt üle Eesti.  

28. aprillist 4. maini kogusime koostöös Ülikooli Kultuuriklubiga annetusi Tartu Ülikooli Kliinikumi lasteosakondade patsientidele 

elamuspäeva korraldamiseks. Koostöö tulemusel said 30 Tartu Ülikooli Kliinikumi lapspatsienti osaleda elamustepäeval, mille 

raames turniti Tartu Seikluspargi ronimisradadel, vaadati ja katsuti uhkeid lennumasinaid Eesti Lennundusmuuseumis ning 

tutvuti Eesti Vabatahtliku Mere- ja Järvepääste eestvedamisel merepäästeavarustuse ja veeohutusega Võrtsjärve ääres. 

1. oktoobrist kuni 14. novembrini leidis aset magusatootja Laima ja Lastefondi teine heategevuskampaania "Tõelise lapsepõlve 
nimel", mille raames annetas Laima igalt ostetud Selga küpsisepakilt 1 sendi vastsündinute hingamist toetava aparaadi 
soetamiseks Tartu Ülikooli Kliinikumi lastekliiniku neonatoloogia osakonnale. Kampaaniaga koguti taas üle 10 000 euro. 

Lastefond andis koostöös kunstnik Meru ning vabatahtliku kujundaja Marko Mesikäpaga välja heategevuslikud kalendrid, mille 
müügist saadud tulu suunati sügava ja raske puudega lastele loodud hoiukodude toetuseks. Lisaks kalendritele said head 
annetajad hoiukodude projekti toetada ka kunstnik Catherine Zaripi joonistatud heategevuslikke jõulukaarte soetades. 
Suurimaks jõulukaartide soetajaks oli taaskord Big Bank. Lastefondi eestvedamisel hangiti ka 2014. aasta jõuludel Tartu 
Tarbijate Kooperatiivilt kommipakid jõule haiglas veetvatele lastele Tartu Ülikooli Kliinikumi lastekliinikusse, Tartu Ülikooli 
Kliinikumi psühhiatriakliiniku lasteosakonda ja Tartu Ülikooli Kliinikumi kirurgiakliiniku lasteosakonda.  

Novembri lõpus algas Selveri kampaania „Koos on kergem“, kus kõigis Tartu Selverites alustati annetuste kogumist, et aidata 

soetada Tartu Ülikooli Kliinikumi lastekliiniku neonatoloogia osakonda pulssoksümeetrid. 

22. detsembrist  kuni 31. detsembrini oli kõigil headel inimestel võimalus toetada raskelt haigeid lapselapsi kasvatavat vanaema 

soetades sooduspakkumiste ostukeskkonnast niihea.ee heategevusliku vautšeri. 

23. detsembril oli Kanal 2 eetris heategevuslik saade „Jõulusoojus“, mille eesmärgiks oli koguda telefoniannetuste teel raha 
Lastefondi ja Pelgulinna Sünnitusmaja Toetusfondi ühisprojekti tarbeks, et toetada kõiki Eesti sünnitusmajasid ja osakondasid 
vastsündinute hingatamisaparaatidega. 

Lisaks toetas Lastefond 2014. aastal jätkuvalt ihtüoosihaigeid lapsi vajalike nahahooldustoodete hankimisel, abistas erinevaid 

haruldasi haigusi põdevaid lapsi ravimite ja muu vajaliku ostmisel, jätkas sügava ja raske puudega lastele toidusegude 
hankimist ja transporditoetuste maksmist, aitas diabeeti põdevaid lapsi insuliinipumpade ja teiste tarvikute soetamisel, jätkas 

asenduskodude toetamist, toetas vähekindlustatud perede lastele raviprillide soetamist ning korraldas liigesehaigetele lastele 
vesiravivõimlemist ja maksis selle eest. 
  



Kindlasti on oluline märkida, et lisaks eelnevalt mainitud pikaajalistele toetusprojektidele toetati 2014. aastal ka kümneid 
erinevaid lapsi ja organisatsioone ühekordselt. Täpsemalt saab lugeda meie kodulehelt www.lastefond.ee.  

Suuremad sponsorid ja juriidilisest isikust annetajad olid 2014. aastal: Honda, Aasta Auto, Alexela, Aravon OÜ, Arvato Services 

Estonia, Baltic Tours, Big Bank, Corelli Music, Det Norske Veritas Eesti, Eesti aukonsul Viinis, Gjensidige kindlustus, Go 

Adventure, Hotell Olümpia, Hotellikett Rixos, IF Kindlustus, Infokalender (Niihea.ee), In-Trade Company, Jazz Pesulad, KL 

TRADE, Klubi Tartu maraton, Konetex Grupp, Lavenire OÜ, LEO Klubi, Nordic Hypo, NP Foods, Nutri Kaubanduse, Peloton, 
PÖFF, Saksa Takso, Selver, Swedbank, Tartu Tarbijate Kooperatiiv, TEVA, Treverk, Ülikooli Kultuuriklubi ja Värvaltrans. 

Täname kõiki nimetatud toetajaid ja ka eraisikutest toetajaid, keda meil ei ole õigus avaldada.  
  

Vastavalt nõukogu koosolekute otsustele paigutati 2014. aastal tähtajalisele hoiusele 300 000 eurot. 

  

Lastefondi bilansimaht on suurel määral kasvanud just tänu põhivara suurenemisele. Kokku on maht suurenenud 69 151 euro 

väärtuses soetatud aparaatide, seadmete, abivahendite arvelt. Sihtasutus on andnud tasuta rendile kümneid seadmeid ja 
aparaate peamiselt Tartu Ülikooli Kliinikumi lastekliinikule ning naistekliinikule, aga hoolitsenud ka selle eest, et vajalikud 

seadmed saaksid teistesse Eesti sünnitusmajadesse („Jõulusoojuse“ saate raames hangitud aparaadid). 

Lastefondi eesmärke toetavad projektid 

  

Lastefond jätkas kogemusnõustamise pakkumist inimestele, kes on sattunud kriisiolukorda enda või oma lapse haiguse, trauma, 
erivajaduse vms tõttu. Eesti-Šveitsi koostööprogrammi Vabaühenduste Fond ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK) 
rahastuse toel alguse saanud projekti „Kogemusnõustamine Tartu Ülikooli Kliinikumis“ võttis 2013. a oktoobris üle Tartu Ülikooli 
Kliinikum koostöös Tartu linnaga. Tartu Ülikooli Kliinikumi erinevates osakondades tegutses 2014. aastal kokku 7 
kogemusnõustajad: (3 lastekliinikus, 1 hematoloogia-onkoloogia kliinikus, 2 psühhiaatriakliinikus ja 1 kirurgiakliinikus). 

  

Lastefond jätkas ka 2014. aastal laste vaimse tervise valdkonna parendamist. Seetõttu avaldati Lastefondi kodulehelt tasuta 

allalaetav e-kogumik „Vaimne tervis – väärtus meie kõigi jaoks“, mis koondas põhjalikke ülevaateid teemadest, mida käsitleti 
lastega tegelevatele spetsialistidele suunatud intensiivkoolituste projekti „Hoolime koos laste vaimsest tervisest“ raames.  

Lastefondi vabatahtlik tegevus 

2014. aastal oli Lastefondi vabatahtlikku tegevusse kaasatud pea 60 vabatahtlikku, kes tegutsesid nii Tartus kui Tallinnas. 

Vabatahtlikud kohtusid iganädalastel koosolekutel ning korraldasid mitmeid heategevuslikke annetuste kogumise aktsioone. 

Märtsikuus aitasid vabatahtlikud korrastada SA Tartu Perekodu Käopesa ruume. Seeläbi toetasid nad Käopesa ja Lastefondi 
ühiselt korraldatud „Unistuste puhkus“ kampaania pilootprojekti, hoiukodu nädalat sügava ja raske puudega lastele.  

Märtsi- ja aprillikuus viisid vabatahtlikud läbi algklasside luulevõistluse „Mõmmiku head teod“, millele laekus 387 tööd.  

Aprilli-, mai- ja oktoobrikuus toetasid vabatahtlikud Lastefondi ja Tartu Tarbijate Kooperatiivi ühist kampaaniat „Uue elu heaks“, 
tutvustades kampaania vajalikkust ning eesmärki kaubanduskeskuseid külstavatele inimestele. Igal korral oli üritusel kaasas ka 
Mõmmik ning inimesed said võimaluse maskotiga pilti teha. 

Vabatahtlike tegevuse tulemusel kinkis AS Lasita sponsorluskorras SA Tartu Ülikooli Kliinikumi lastekliinikule suure mängumaja, 
mille vabatahtlikud ise ka üle värvida aitasid. 

Vabatahtlikud osalesid aktiivselt ka kõigil Klubi Tartu Maratoni üritustel, tutvustades Lastefondi tegevust ürituse külastajatele 

ning pakkudes lastele võimalust erinevateks mängulisteks tegevusteks Lastefondi telgis. Lastele tegevuste pakkumise osas 
tehti koostööd Vanemuise Kollaste Kassidega.  

Novembrikuus korraldati vabatahtlike eestvedamisel Mõmmiku selfie kampaania, kus vabatahtlike kanda jäi kampaania 

läbimõtlemine, plakatite kujundamine ning reklaampindade osas läbirääkimiste pidamine ja kokkulepete sõlmimine. 

Lastefondi sünnipäevaks panid vabatahtlikud kokku ka lühikese animatsiooni, mille eesmärgiks oli tänada kõiki fondi 
koostööpartnereid ja toetajaid, kes ühel või teisel viisil fondi tegevust on toetanud. 

Lisaks osaleti Tartus toimuvatel korvpallimängudel, korraldati matk vaegnägijatega ning sõlmiti ühine kokkulepe vaegnägijate 
abistamiseks. Toimus ka heategevuslik pereüritus „Titepäev“ koostöös teaduskeskus AHHAA ning Tartu Tervishoiu 
Kõrgkooliga. 

Lisaks Klubi Tartu Maratoni suurüritustele osalesid vabatahtlikud mitmekümnel üritusel üle Eesti (nt noorte infomessil Teeviit 
jpt), kus teavitati fondi tegevusest ning tutvustati fondi tegevust abivajajatele ja potentsiaalsetele annetajatele. 

 

Mitmed vabatahtlikud panustasid aasta jooksul ka fondi igapäevatöö toimimisse (nt meedia, veebihaldus, turundus jt).  
  

Suurimad vabatahtlikkonna tegevuse toetajad olid: Aravon, Pühajärve SPA Hotell, Tallink Aqua Spa, Tartu Kaubamaja, Tartu 



Seikluspark, Radisson Blu Hotel Olümpia, Teater Vanemuine, Kangadžungel, Kaanoni Koopiakeskus, Lokaal Sumin ja Tartu 
Ülikooli Raamatukogu. Kõik toetajad on välja toodud Lastefondi kodulehel www.lastefond.ee. 

2015. aasta tegevussuunad 

Peamised tegevussuunad eelolevaks majandusaastaks Lastefondi eesmärkide tulemuslikumaks täitmiseks: 

1. Hoida ja kasvatada püsiannetajaskonda. 
2. Toetada asenduskodu teenusel viibivatele lastele erispetsialiside abi võimaldamist ning antud probleemi 

esiletoomist riiklikul tasandil. 

3. Teavitada abivajajaid senisest veelgi aktiivsemalt abistamise võimalustest ning annetajaid annetamise 
võimalustest. 

Peamised suhtarvud  
  

Lähteandmed 2014 2013 2012 

Raha 50864 124066 78391 

Käibevara 357139 333421 366710 

Lühiajalised kohustused 150485 130144 128484 

Aruandeaasta tulem 11795 39803 78242 

Netovara 414131 402337 362533 

Varad 564616 532481 491018 

 
 

  

Näitajad 2014 2013 2012 

Puhas käibekapital 206654 203277 238226 

Maksevalmiduse kordaja 0,34 0,95 0,61 

 

Suhtarvude arvutamisel kasutatud valemid: 
• Puhas käibekapital = käibevarad-lühiajalised kohustused 
• Maksevalmiduse kordaja (kordades) = raha/lühiajalised kohustused 

  

 

 



8

Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond 2014. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2014 31.12.2013 Lisa nr

Varad    

Käibevara    

Raha 50 775 124 066 2

Finantsinvesteeringud 200 000 200 000 3

Nõuded ja ettemaksed 6 275 9 354  

Kokku käibevara 257 050 333 420  

Põhivara    

Finantsinvesteeringud 100 000 0 5

Materiaalne põhivara 207 477 199 060 6

Kokku põhivara 307 477 199 060  

Kokku varad 564 527 532 480  

Kohustused ja netovara    

Kohustused    

Lühiajalised kohustused    

Võlad ja ettemaksed 25 072 9 012 7

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused 125 413 121 132 10

Kokku lühiajalised kohustused 150 485 130 144  

Kokku kohustused 150 485 130 144  

Netovara    

Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses 9 587 9 587  

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 392 749 352 946  

Aruandeaasta tulem 11 706 39 803  

Kokku netovara 414 042 402 336  

Kokku kohustused ja netovara 564 527 532 480  
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2014 2013 Lisa nr

Tulud    

Annetused ja toetused 405 492 310 332 11

Tulu ettevõtlusest 14 247 5 879 12

Muud tulud 21 241  

Kokku tulud 419 760 316 452  

Kulud    

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -218 941 -133 069 13

Jagatud annetused ja toetused -49 905 -59 660 14

Mitmesugused tegevuskulud -23 713 -15 137 15

Tööjõukulud -58 149 -27 796 16

Põhivara kulum ja väärtuse langus -60 734 -38 310 6

Muud kulud -1 165 -7 853  

Kokku kulud -412 607 -281 825  

Põhitegevuse tulem 7 153 34 627  

Muud finantstulud ja -kulud 4 553 5 176  

Aruandeaasta tulem 11 706 39 803  
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2014 2013 Lisa nr

Rahavood põhitegevusest    

Põhitegevuse tulem 7 153 34 627  

Korrigeerimised    

Põhivara kulum ja väärtuse langus 60 734 38 310 6

Muud korrigeerimised 0 -2 040  

Kokku korrigeerimised 60 734 36 270  

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus 3 079 -1 035  

Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus 16 060 -13 090 7

Muud rahavood põhitegevusest 4 281 16 789 10

Kokku rahavood põhitegevusest 91 307 73 561  

Rahavood investeerimistegevusest    

Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel -69 151 -113 062 6

Tasutud muude finantsinvesteeringute soetamisel -200 000 -150 000 3;5

Laekunud muude finantsinvesteeringute müügist 100 000 230 000 3;5

Laekunud intressid 4 553 5 176  

Kokku rahavood investeerimistegevusest -164 598 -27 886  

Kokku rahavood -73 291 45 675  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 124 066 78 391 2

Raha ja raha ekvivalentide muutus -73 291 45 675  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 50 775 124 066 2
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Sihtkapital/Osakapital

nimiväärtuses

Akumuleeritud tulem

31.12.2012 9 587 352 946 362 533

Aruandeaasta tulem 0 39 803 39 803

31.12.2013 9 587 392 749 402 336

Aruandeaasta tulem 0 11 706 11 706

31.12.2014 9 587 404 455 414 042



12

Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond 2014. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi 2014. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea

raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded

on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

SA Tartu Ülikooli kliinikumi Lastefondi tulemiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1

alusel. 

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes, esitades rahalised näitajad euro täpsusega.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Sihtasutus on muutnud 2014. aastal tööjõukulude arvestuspõhimõtteid, mille järgi nüüd kajastatakse sihtotstarbeliselt

finantseeritud tööjõukulusid tulemiaruande real "Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud" varasema "Tööjõukulud" rea asemel.

Sellega seoses on muudetud 2013.aasta tulemiaruannet ning lisa 12.

Lisarea nimetus 31.12.2013 Muutus 31.12.2013

Sihtotstarbeliselt

finantseeritud

projektide otsesed

kulud

-93 191 -39 878 -133 069

Tööjõukulud -67 674 39 878 -27 796

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha pangas, nõudmiseni hoiuseid, lühiajalisi (alla 3 kuulise lunastustähtajaga) pangadeposiite ja

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

ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval kehtinud valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud

varad ja kohustused seisuga 31. detsember 2014 on ümber hinnatud eurodesse bilansipäeval kehtinud valuutakursside

alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on kasumiaruandes kajastatud perioodi tulu ja kuluna. 

Finantsinvesteeringud

Finantsvaraks loetakse raha, lühiajalisi finantsinvesteeringuid, nõudeid ostjate vastu ja muid lühi- ja pikaajalisi nõudeid.

Finantskohustusteks loetakse tarnijatele tasumata arveid, viitvõlgasid ja muid lühi- ja pikaajalisi võlakohustusi.

Finantsvara ja –kohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantsvara või –kohustuse eest makstud või

saadud tasu õiglane väärtus. Algne soetusmaksumus sisaldab kõiki finantsvara või –kohustusega otseselt seotud tehingukulutusi.

Finantskohustused kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses.

Finantsvara eemaldatakse bilansist siis, kui ettevõte kaotab õiguse finantsvarast tulenevatele rahavoogudele või ta annab

kolmandale osapoolele üle varast tulenevad rahavood ning enamiku finantsvaraga seotud riskidest ja hüvedest. Finantskohustus

eemaldatakse bilansist siis, kui see on rahuldatud, lõpetatud või aegunud.

Finantsvara oste ja müüke kajastatakse järjepidevalt väärtuspäeval st. päeval, mil ettevõte saab ostetud finantsvara omanikuks või kaotab

omandiõiguse müüdud finantsvara üle.

SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond kajastab Finantsinvesteeringute all tähtajalisi hoiuseid.

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
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ulatuses. Lootusetud nõuded on kantud bilansist välja. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumisi kajastatakse ebatõenäoliste nõuete

kulu vähenemisena.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on selle soetusmaksumusest maha arvatud akumuleeritud kulum ja vara väärtuse

langusest tulenevad allahindlused.

Olulisuse printsiibist lähtudes kajastatakse põhivarana need varaobjektid, mille soetusmaksumus ületab 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.

Sihtasutus kasutab materiaalse põhivara amortiseerimisel lineaarset meetodit.

Materiaalse põhivara objekti spetsiifika tõttu võib selle kasulik eluiga erineda muu sarnase grupi omast. Sellisel juhul vaadatakse seda

eraldiseisvana ning määrataks talle sobiv amortisatsiooniperiood.

Materiaalsele põhivarale määratud amortisatsiooninormid vaadatakse üle, kui on ilmnenud asjaolusid, mis võivad oluliselt muuta põhivara

või põhivaragrupi kasulikku eluiga. Hinnangute muutuste mõju kajastub aruandeperioodis ja järgnevates perioodides.

Kui vara lõppväärtus ületab tema bilansilist jääkmaksumust, lõpetatakse vara amortiseerimine; amortiseerimist alustatakse uuesti hetkest,

mil vara lõppväärtus on langenud alla tema bilansilise jääkmaksumuse.

Kui materiaalse põhivara objektile on tehtud selliseid kulutusi, mis vastavad materiaalse põhivara mõistele, siis need kulutused

lisatakse põhivara objekti soetusmaksumusele. Jooksva hoolduse ja remondiga kaasnevad kulutused kajastatakse aruandeperioodi kuludes.

Kui materiaalse põhivara objektil vahetatakse välja mõni oluline komponent, lisatakse uue komponendi soetusmaksumus objekti

soetusmaksumusele, eeldusel, et see vastab materiaalse põhivara mõistele. Asendatav komponent kantakse bilansist maha. Kui

asendatava komponendi soetusmaksumus ei ole teada, hinnatakse maha kantavat maksumust lähtudes asendamise

hetke soetusmaksumusest, arvestades maha hinnangulise kulumi.

Vara väärtuse vähenemine

Igal bilansipäeval hindab ettevõtte juhtkond, kas on märke, mis võiksid viidata vara väärtuse langusele. Juhul kui on kahtlusi, mis

viitavad varaobjekti väärtuse langemisele alla tema bilansilise väärtuse, viiakse läbi vara kaetava väärtuse test. Vara kaetav väärtus on

võrdne kõrgemaga kahest näitajast: kas vara õiglasest väärtusest (miinus müügikulutused) või diskonteeritud rahavoogude põhjal leitavast 

kasutusväärtusest. Kui testimise tulemusena selgub, et vara kaetav väärtus on madalam tema bilansilisest väärtusest, hinnatakse põhivara

objekt alla tema kaetavale väärtusele. Juhul kui vara väärtuse testi ei ole võimalik teostada üksiku varaobjekti suhtes, leitakse kaetav väärtus

väikseima varade grupi (raha genereeriva üksuse) kohta, kuhu see vara kuulub. Vara allahindlusi kajastatakse aruandeperioodi kuluna.

Kui varem alla hinnatud varade kaetava väärtuse testi tulemusena selgub, et kaetav väärtus on tõusnud üle bilansilise jääkmaksumuse, siis

tühistatakse varasem allahindlus ning suurendatakse vara bilansilist maksumust. Ülempiiriks on vara bilansiline jääkmaksumus, mis

oleks kujunenud arvestades vahepealsetel aastatel normaalset amortisatsiooni. 

Põhivara arvelevõtmise alampiir    200

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi Kasulik eluiga

Masinad ja seadmed 4-5 aastat

Muu inventar 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
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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.

Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruandes kajastatakse real: "Muu rahavoog põhitegevusest" - sihtotstarbeliste tasude, annetuste ja toetuste konto muutust

bilansis.

Lisa 2 Raha
(eurodes)

 31.12.2014 31.12.2013

Raha pangakontol 50 775 124 066

Kokku raha 50 775 124 066

Lisa 3 Lühiajalised finantsinvesteeringud
(eurodes)

  Kokku

Muud

31.12.2012 280 000 280 000

Soetamine 150 000 150 000

Müük müügihinnas

või lunastamine
-230 000 -230 000

31.12.2013 200 000 200 000

Soetamine 100 000 100 000

Müük müügihinnas

või lunastamine
-100 000 -100 000

31.12.2014 200 000 200 000
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Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

 31.12.2014 31.12.2013

Ettemaks Maksuvõlg Maksuvõlg

Üksikisiku tulumaks 3 383 1 264

Sotsiaalmaks 5 808 2 172

Kohustuslik kogumispension 329 115

Töötuskindlustusmaksed 428 197

Ettemaksukonto jääk 12   

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad 12 9 948 3 748

Lisa 5 Pikaajalised finantsinvesteeringud
(eurodes)

  Kokku

Muud

31.12.2013 0 0

Soetamine 100 000 100 000

31.12.2014 100 000 100 000

Pikaajalise finantsinvesteeringuna on kajastatud tähtajaline hoius Citadele pangas tähtajaga 25.06.2016.
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Lisa 6 Materiaalne põhivara
(eurodes)

  Kokku

 Masinad ja

seadmed

Muu

materiaalne

põhivara
Arvutid ja

arvutisüsteemid
Muud masinad

ja seadmed

31.12.2012  

Soetusmaksumus 696 130 726 131 422 10 561 141 983

Akumuleeritud kulum -103 -15 749 -15 852 -1 824 -17 676

Jääkmaksumus 593 114 977 115 570 8 737 124 307

  

Ostud ja parendused 113 062 113 062 113 062

Amortisatsioonikulu -139 -36 349 -36 488 -1 821 -38 309

  

31.12.2013  

Soetusmaksumus 696 243 788 244 484 10 561 255 045

Akumuleeritud kulum -242 -52 098 -52 340 -3 645 -55 985

Jääkmaksumus 454 191 690 192 144 6 916 199 060

  

Ostud ja parendused 63 068 63 068 6 083 69 151

Amortisatsioonikulu -139 -58 787 -58 926 -1 808 -60 734

  

31.12.2014  

Soetusmaksumus 696 306 856 307 552 16 644 324 196

Akumuleeritud kulum -381 -110 885 -111 266 -5 453 -116 719

Jääkmaksumus 315 195 971 196 286 11 191 207 477

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2014 12 kuu jooksul Lisa nr

Võlad tarnijatele 9 584 9 584 8

Võlad töövõtjatele 5 540 5 540 9

Maksuvõlad 9 948 9 948 4

Kokku võlad ja ettemaksed 25 072 25 072  

 

 31.12.2013 12 kuu jooksul Lisa nr

Võlad tarnijatele 1 438 1 438 8

Võlad töövõtjatele 3 826 3 826 9

Maksuvõlad 3 748 3 748 4

Kokku võlad ja ettemaksed 9 012 9 012  
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Lisa 8 Võlad tarnijatele
(eurodes)

 31.12.2014 31.12.2013

Võlad tarnijatele 9 584 1 438

Kokku võlad tarnijatele 9 584 1 438

Lisa 9 Võlad töövõtjatele
(eurodes)

 31.12.2014 31.12.2013

Palgavõlg 5 008 2 875

Puhkusekohustused 167 671

Aruandvad isikud 365 280

Kokku võlad töövõtjatele 5 540 3 826

Lisa 10 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

 31.12.2012 Saadud Tulu 31.12.2013

Sihtfinantseerimine põhivara

soetamiseks
 

Sihtfinantseerimine põhivara

soetamiseks
56 454 -56 454 0

Kokku sihtfinantseerimine põhivara

soetamiseks
56 454 -56 454 0

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks  

Sihtfinantseerimine projektid 25 858 37 047 -53 338 9 567

Ravi ja toetuste sihtfinantseerimine 80 524 105 952 -74 911 111 565

Kokku sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks
106 382 142 999 -128 249 121 132

Kokku sihtotstarbelised tasud,

annetused ja toetused
106 382 199 453 -184 703 121 132
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 31.12.2013 Saadud Tulu 31.12.2014

Sihtfinantseerimine põhivara

soetamiseks
 

Sihtfinantseerimine põhivara

soetamiseks
0 15 220 -15 220 0

Kokku sihtfinantseerimine põhivara

soetamiseks
0 15 220 -15 220 0

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks  

Ravi ja toetuste sihtfinantseerimine 121 132 212 603 -208 322 125 413

Kokku sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks
121 132 212 603 -208 322 125 413

Kokku sihtotstarbelised tasud,

annetused ja toetused
121 132 227 823 -223 542 125 413

Lisa 11 Annetused ja toetused
(eurodes)

 2014 2013

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 218 941 131 701

Sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks 15 220 56 454

Mittesihtotstarbelised annetused ja toetused 171 331 122 177

Kokku annetused ja toetused 405 492 310 332

Lisa 12 Tulu ettevõtlusest
(eurodes)

 2014 2013

Jõulukaartide ja meenete müük 14 247 5 879

Kokku tulu ettevõtlusest 14 247 5 879

Lisa 13 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

 2014 2013 Lisa nr

Tööjõukulud 37 091 39 878 16

Annetatud aparatuur 10 752 39 968

Annetatud ravimid 25 606 24 228

Osutatud raviteenused 57 397 28 995

Kaido Olgole ehitatud maja 88 095 0

Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsesed kulud
218 941 133 069  
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Lisa 14 Jagatud annetused ja toetused
(eurodes)

 2014 2013

Makstud toetused 48 877 47 068

Aparatuur koduseks kasutamiseks 0 6 566

Ostetud toetusteenused 1 028 6 026

Kokku jagatud annetused ja toetused 49 905 59 660

Lisa 15 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

 2014 2013

Üür ja rent 0 455

Mitmesugused bürookulud 1 422 2 413

Koolituskulud 456 91

Tellitud teenustööd 6 067 5 131

Reklaamikulud 6 152 3 225

ettevõtlusega seotud kulud 5 923 0

Muud 3 693 3 822

Kokku mitmesugused tegevuskulud 23 713 15 137

Lisa 16 Tööjõukulud
(eurodes)

 2014 2013 Lisa nr

Palgakulu 71 097 50 626  

Sotsiaalmaksud 24 143 17 048  

Kokku tööjõukulud 95 240 67 674  

Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsese kuluna
37 091 39 878 13

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 2 1  

Sihtasutuse palgakulust moodustas 29 653 eurot oma töötajate palk ja puhkusetasud, 27 680 maksti sihtotstarbeöliselt finantseeritud

projektide ning 13 764 eurot maksti tasudeks muude projektide raames abivajavatele lastele teenuste osutamise eest. Oma töötajate keskmine

arv täistööajale taandatuna on kaks inimest, projektide raames maksti tasusid kokku 41 inimesele.

Lisa 17 Seotud osapooled
(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes
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2014 Ostud Müügid

Tegev- ja kõrgem juhtkond

ning olulise osalusega

eraisikust omanikud ning

nende valitseva või olulise

mõju all olevad ettevõtjad

0 5 242

Tegev- ja kõrgema

juhtkonna ning olulise

osalusega eraisikust

omanike lähedased

pereliikmed ning nende

valitseva või olulise mõju

all olevad ettevõtjad

5 098 0

 

2013 Ostud Müügid

Tegev- ja kõrgem juhtkond

ning olulise osalusega

eraisikust omanikud ning

nende valitseva või olulise

mõju all olevad ettevõtjad

0 2 730

Tegev- ja kõrgema

juhtkonna ning olulise

osalusega eraisikust

omanike lähedased

pereliikmed ning nende

valitseva või olulise mõju

all olevad ettevõtjad

2 628 0

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja

muud olulised soodustused
  

 2014 2013

Arvestatud tasu 22 132 11 655

2013. aastal oli nõukogu liikmega seotud pangas tähtajaline hoius summas 50 000 eurot. Hoius lõppes 2014. aastal. Hoiuselt teeniti 2013.

aastal intressi summas 667 eurot ja 2014. aastal 925 eurot.
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