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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 kuulusid 2020. aastal Jaan Kallas, Andres Koern, Parvel Pruunsild,
Merli Siff, Margo Lemetti ja Tarvi Olbrei. Nõukogu esimees on Margo Lemetti.
2020. aasta jooksul toimus Lastefondi nõukogu koosolek üheksal korral.
Lastefondi juhatus on alates 2019. aasta detsembrist kaheliikmeline - juhatusse kuuluvad
toetusjuht Eveli Ilves ja strateegiajuht Siiri Ottender-Paasma.
Lastefondil oli 2020. aastal erinevatel perioodidel viis või kuus palgalist töötajat: toetusjuht,
strateegiajuht, koostööjuht, kommunikatsioonispetsialist, arendusjuht ja toetusspetsialist.
Tegevjuht viibis 2020.aastal lapsehoolduspuhkusel, koostööülesannete täitmiseks sai alates
veebruarist loodud koostööjuhi ametikoht. Kommunikatsioonispetsialisti ametikoht oli alates
2020. aasta maikuust täitmata, seda eelkõige kriisist tingitud kokkuhoiumeetmena.
2020. aastal oli Lastefondi töötajate ja erinevate projektide raames abivajavatele lastele ja
peredele erinevaid teenuseid osutavate spetsialistide (füsioterapeudid, psühholoogid,
eripedagoogid jne) palgafond kokku 224 764 eurot (brutopalgakulu 165 142 eurot ja
sotsiaalmaksud 55 818 eurot ja puhkusereservi korrigeerimine 3804 eurot). Sellest summast
moodustas töötajate brutopalk ja puhkusetasud 114 477 eurot ning abivajavatele lastele ja
peredele erinevaid teenuseid osutavate spetsialistide brutopalk 50 665 eurot.
Lastefond tegutseb igapäevaselt 2007. aasta 11. juuni nõukogu koosolekul kinnitatud põhikirja
ja Eesti Mittetulundusühenduste Ümarlaua Suurkogul 7. aprillil 2002 vastu võetud
eetikakoodeksi alusel.
Eesmärgid
Lastefondi eesmärgid on:
● võimaldada raskelt haigetele lastele vajalikku ravi ja tugiteenuseid;
● mõjutada raskelt haigete laste ravi ja tugiteenuste rahastamise poliitikat;
● aidata kaasa lastel esinevate haigustega seotud sotsiaalsete probleemide
lahendamisele;
● teadvustada ja avalikustada lastele suunatud arstiabi korralduse ning tugiteenuste
pakkumisega seotud probleeme;
● edendada lastele antava arstiabi kvaliteeti Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastekliinikus ja
teistes lastele arstiabi osutavates Tartu Ülikooli Kliinikumi struktuuriüksustes;

●

●

suurendada rahva teadlikkust ja haritust, et suudetaks paremini ära hoida lastel
esinevate haiguste teket ja arengut, tõhustada haiguste varajast avastamist ja
parandada ravitulemusi;
propageerida laste, noorukite ja nende pereliikmete hulgas tervislikku eluviisi.

Eelnimetatud eesmärkide saavutamiseks kogub Lastefond annetusi, sh korraldades koos
koostööpartnerite,
sponsorite
ja
vabatahtlikega
heategevuslikke
üritusi
ning
heategevuskampaaniaid ja laiendades pidevalt ettevõtete, organisatsioonide ja eraisikute
annetusvõimalusi.
2020. aasta peamised ülesanded püstitatud eesmärkide täitmiseks olid: püsiannetajaskonna
hoidmine ja kasvatamine, riigi- ja tema allasutuste survestamine oluliste teenuste, ravi- ning
ravimite rahastamise ülevõtmiseks läbi avaliku teavitustöö, sügava ja raske puudega laste ja
nende perede toimetuleku toetamine ning abivajajate tõhusam teavitamine abisaamise
võimalustest.
Eelnimetatud eesmärkide täitmise nimel tegutsevad fondi juures ka ca 60 tublit vabatahtlikku
üle Eesti (peamiselt aga Tartus,Tallinnas ja 2020.aastast ka Pärnus), kes teevad tööd
tasustamata ning panustavad oma aega ja energiat soovist aidata hädasolijaid ning saades
samal ajal kasuliku kogemuse edasiseks eluks. 2020. aastal oli vabatahtlike panus fondi
töösse eriolukorrast tingituna väga tagasihoidlik, kuna avalikke üritusi toimus väga vähe.
Vabatahtlikkuse alusel ja tasuta töötab fondi asutamisest alates ka nõukogu, kes osaleb
aktiivselt fondi töö ja strateegia suunamisel ning laekunud toetustaotluste üle arutamisel ja
otsuste langetamisel.
Tegevuse põhialused
●
●
●

●

●

●
●

Toetame lapsi, kes vajavad ravi või hooldust, mida ei finantseeri Eesti Haigekassa,
Sotsiaalkindlustusamet ega kohalik omavalitsus (kas üldse mitte või mitte täiel määral).
Aitame haigeid lapsi üle Eesti (ka Tallinnas), sõltumata sellest, kas nad saavad ravi
Tartu Ülikooli Kliinikumis või mitte.
Toetame abivajajaid solidaarsuse põhimõttel: kui mõne abisaaja nimele laekub
annetusi rohkem, kui konkreetne laps vajab, suunab fond need teiste abisaajate
ravikulude katmiseks.
Katame abisaaja raviga seotud kulud reeglina ainult arvete alusel, mitte ei kanna
määratud toetussummat abisaaja kontole. Kui seda erandjuhtudel ka tehakse (nt
seoses raviga välismaal), on abisaaja kohustatud Lastefondile esitama kulutuste kohta
aruande ja kulutšekid.
Abitaotluse võib esitada nii toetust vajava lapse arst, vanem kui ka tugiisik.
Toetustaotluse laekumise järel võtab fondi töötaja taotlejaga ühendust, selgitab
asjaolusid, palub vajadusel lisainformatsiooni ja esitab taotluse koos selgitustega
nõukogule arutamiseks.
Toetustaotlustele annab hinnangu fondi nõukogu, vajadusel küsitakse nõu
välisekspertidelt.
Toetustaotluse arutamisel tõstatab nõukogu alati ka küsimuse, kuidas aitaks fondi
toetussumma kõige paremal moel konkreetset last ja peret. Vaatame ka seda, kuidas
pere üldiselt hakkama saab ning kas ja milline on kohaliku omavalitsuse panus. Kui
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võimalik, siis jagame kulud kohaliku omavalitsusega, kellel lasub seaduslik kohustus
oma piirkonna inimeste eest hoolt kanda.
Fondi tegevuse läbipaistvuse huvides avalikustame kõik toetusotsused
lapsevanemate nõusolekul. Toetusotsused on avaldatud Lastefondi kodulehel ning
leiavad kajastamist fondi pressimaterjalides, ehkki mõnel delikaatsel juhul ilma foto
ja/või nimeta.
Nõukogu töötab koos töötajaskonnaga välja iga-aastase tegevuse üldsuunad –
kampaaniateemad, olulisemad ettevõtmised ja valdkonnad, kuhu fond peaks
panustama, ning annab asjade paremaks korraldamiseks jooksvalt nõu.
Tõstatame koos toetuse andmisega võimalusel ka ühiskondliku diskussiooni, kuidas
probleemi lahendada.
Administratiivkulud (viie-kuue 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 2020. aasta 31.
detsembri seisuga paigutatud tähtajalistele hoiustele ja allutatud võlakirjadesse 577 100 eurot.
Toetusprojektid
Lastefondile laekus 2020. aastal eraisikutelt ning organisatsioonidelt kokku 149 toetustaotlust.
Laekunud toetustaotlusest 132 olid esitatud eraisikute poolt ning 17 organisatsioonide ja
asutuste poolt.
Fondile esitatud toetustaotlustest said nõukogult positiivse toetusotsuse 134 taotlust (90%)
ning negatiivse 4 taotlust (3%). 11 taotluse osas (7%) ei olnud 2020. aasta lõpuks võimalik
lõplikku otsust langetada seoses info puudumise tõttu või ei osutunud fondi abi tegelikkuses
vajalikuks.
2020. aastal jätkas Lastefond kõigi suuremate toetusprojektidega, mis varasematel aastatel
olid alguse saanud ning lisandus ka uusi. Järjest enam oodatakse fondilt uute ja innovaatiliste
ravimite või ravi rahastamist. Nii pani fond 2020.aastal õla alla Syngap1 diagnoosiga laste ravi
välja töötamise eelduseks olevatele laboriuuringutele. Lastefond aitas rahastada viimase
puudu oleva osa, 22 000 USD, mille tulemusel käivitati kaua oodatud laboriuuringud. Hea
meel on ka tõdeda, et Syngap1 diagnoosiga Eesti lapsevanem esines Ameerika Ühendriikide
ravimiameti (FDA) ees ning kutsus üles ravimiettevõtteid Syngap1 ravimi välja töötamisele.
Tihti saavadki harvikhaiguste ravivõimalused alguse pühendunud lapsevanemate/patsientide
pereliikmete järjepideva teavitustöö tulemusena.
2020. aasta suurimateks annetuskampaaniateks kujunesid Helsingis elupäästvat
südameoperatsiooni vajanud 6 vastsündinu lood ja abipalved. Lapsed olid sündinud haruldase
südamerikkega, kus kaks suurt veresoont olid vahetanud koha ning elu päästmiseks vajasid
esimese kahe elunädala jooksul Helsingi lastehaiglas tehtavat SWITCH operatsiooni, kus
lapse süda seisatakse ning veresooned tõstetakse õigetele kohtadele. Kõigi kuue lastefondi
toetusel Helsingis operatsioonil käinud lapse ravi õnnestus ning täna saavad lapsed elada ja

kasvada sarnaselt tervetele lastele. Aasta alguses Helsingis käinud lapse puhul aitasime
tasuda ka kiirabitranspordiga seotud kulud, kuid seejärel tõstatas Lastefond teema nii Eesti
Haigekassa kui ministeeriumi tasemel ning edaspidi leidis riik võimaluse kiirabitranspordi
rahastamiseks ravikindlustuse eelarvest, mis Lastefondi hinnangul on igati loogiline samm.
Viie lapse puhul aitas Lastefond tasuda vanemate transpordikulud, Covid19 analüüside kulud
ning eluasemekulud Helsingis. Keskmiselt ulatusid need kulud 3000 euroni ning olid
ootamatult keerulisse olukorda sattunud peredele ülejõu käivad.
Lisaks vajas 2020. aastal väga kallist ravimit raskekujulist epilepsiat põdev poiss (sünd. 2007),
kelle aastase ravi maksumuseks kujunes 23 000 eurot. Lastefondi toel saadud ravimi
tulemusel lapse elukvaliteet oluliselt paranes ning uus ja innovaatiline ravim on alates 2021.
aasta maikuust erandkorras rahastatud Eesti Haigekassa poolt.
2020. aastal jätkus raskelt haigete laste spetsiaalsete ravitoidusegude toetamine osaliselt.
Lastefond aitab 2019. aasta esimesest poolest ravitoitu vajavate laste peredel tasuda
omaosaluse ehk 50% ravitoidu maksumusest. 50% gastrostoomitoidu maksumusest hüvitab
2019. aasta algusest Eesti Haigekassa. Samuti katab Eesti Haigekassa gastrostoomi kaudu
ravitoidu manustamiseks vajalikud tarvikud, mida senimaani rahastas fond. Küll jätkab
Lastefond ravitoidu rahastamist täies ulatuses nendele lastele, kes vajavad suukaudseid
toidulahuseid.
Kuna ravitoit on spetsiaalne toidusegu, mis tagab lapsele vajalikud toitained ja vitamiinid, et
olla normaalses kehakaalus ning koguda jõudu haigusega toimetulekuks, leiab Lastefond, et
ka suukaudsete toidulahuste rahastamise peaks Eesti Haigekassa lähiajal üle võtma. Selle
nimel teeme endiselt tööd koos toitumisspetsialistide ning lastearstidega. Kriisiperioodil on
ravitoitu vajavate laste perede toimetulek halvenenud ning toetustaotluste arv seetõttu
kasvanud. Lastefond toetas möödunud aastal ligi 29 500 euroga 36 ravitoitu vajavat last,
aastaga lisandus 14 abivajajat.
Välisravireiside kulude katmiseks esitati fondile aasta jooksul 14 toetustaotlust, fondi nõukogu
rahuldas neist 13 abipalvet, ühel juhul ei olnud tegemist teaduspõhise välisraviga, mistõttu ei
olnud võimalik ravivisiiti toetada. Toetussumma ravireisideks 2020. aastal oli kokku 69 796
eurot. Fond aitas peredel katta välisriiki ravile sõitmise kulud (lennupiletid, transpordikulud,
kindlustus, Covid analüüsid), ühel juhul ka raviga seotud otsesed kulud. Ravireiside kulud
võrreldes 2019. aastaga on kasvanud enam kui 100 protsenti. 2019. aastal kulus ravireiside
toetuseks veidi enam kui 31 000 eurot.
2020. 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. Uue insuliinipumba ostu toetati aasta
jooksul kokku 3 lapsele kogusummas 5721 eurot. Kuna Eesti Haigekassa on sisuliselt
pumpade rahastuse üle võtnud, siis Lastefondi toetust vajavad vaid üksikud erandjuhtumid,
kus haigekassa retsept on kasutatud ja pump ei sobi või ühel juhul kukkus pump vette ja uppus
ning Lastefond toetas 2020. aastast pumba ostu ka noorukitele, kes Eesti Haigekassa
soodustuse alla ei käi.
2020. aastal jätkas fond Tartu Herbert Masingu kooli juures tegutseva Pepleri ravikodu
toetamist. Tegemist on rehabilitatsiooniteenusega raske ja püsiva psüühikahäirega lastele,
mis toetub miljööteraapilistele ravivõtetele. Samuti jätkas Lastefond täiendava psühholoogilise

toe ja nõustamise võimaldamist kahele asenduskodule, kahele varjupaigale ja ühele
turvakodule. Psühholoogilisele abile kulus 2020.aastal kokku 82 632 eurot. Asenduskodus
kasvavatele ja turvakodusse sattunud laste jaoks on kiire, järjepidev ja professionaalne
psühholoogiline, terapeutiline ja eripedagoogiline abi äärmiselt oluline, sest nii vaimse kui ka
füüsilise traumaga lapsed vajavad abi kohe, kui probleem ja abivajadus on tuvastatud. Samuti
vajavad nõustamist ja abi perevägivalla ohvrite lapsed, sest psühholoogilise ja füüsilise
vägivalla nägemisel võivad olla väga rängad tagajärjed. Laste nõustamiseks riiklikul tasandil
vahendeid napib, kuid vajadus selle järele on suur, sest hädavajalikku psühholoogilist abi
peale emade vajavad samaaegselt ka lapsed. Nende organisatsioonide kaudu said
Lastefondilt abi hinnanguliselt üle 100 lapse. Lastefond on oma kommunikatsioonis ja
läbirääkimiste ning teema tõstatustega mitme aasta vältel asenduskodude psühholoogilise abi
rahastamise vajalikkusele tähelepanu juhtinud ning 2021. aastast võttis riik läbi omavalitsuste
selle rahastamise üle. Paraku ei ole lahendust veel varjupaikade ning Pepleri ravikodu osas,
Lastefond jätkab nende rahastamist ka aastal 2021.
Jätkuvalt aidati aasta vältel soetada Tartu Ülikooli Kliinikumi lastega seotud osakondadesse
vajalikku aparatuuri. Kokku aitas fond 2020. aastal Tartu Ülikooli Kliinikumi lastega
kokkupuutuvate osakondadele muretseda vajalikku tehnikat 64 605 euro väärtuses, suurim
investeering puudutas käeroboti soetamist, TÜK lasteintensiivraviosakond sai
fiberbronhoskoobi ja veel mitu vajalikku seadet. Lisaks aitasime laste raviga seotud aparatuuri
ja tehnikat muretseda ka teistesse Eesti haiglatesse, Lastefondi toel sai 2020.aastal mobiilse
kõnniroboti Pärnu Haigla taastusraviosakond, lisaks aitasime soetada operatsioonituppa
hologrammseadme. Tartu Ülikooli Kliinikumi aitasime soetada kokku kolm hologrammseadet.
Hologrammseadet kasutatakse laste hirmu vähendamiseks haiglaprotseduuride eest (vere
võtmine, süstimine, operatsioon jne), kergendab ühtlasi personali tööd lastega.
Lastelaagrite toetamine oli koroonapiirangute tõttu sisuliselt võimatu, Lastefond tuli siiski appi
fenüülketonuuriaga lastele töötubade korraldamisel.
Jätkati kaheksandat aastat järjest puuetega ja erivajadustega inimestele, nende hooldajatele
ja perekonnaliikmetele suunatud ajakirja Puutepunktid väljaandmise toetamist. Ajakiri
Puutepunktid jagab puuetega ja erivajadustega inimestele ja nende lähedastele vajalikku infot
ja kogemusi. Paraku jäi 2020.aasta ajakirja jaoks viimaseks, kuna Sotsiaalministeerium
ajakirja enam ei rahasta.
Teiste projektide seas jätkus ka raviprillide toetamine vähekindlustatud perede lastele,
kuulmispuudega laste toetamine ning ravivesivõimlemise toetamine liigesehaigetele lastele.
Endiselt aidati soetada erinevaid abivahendeid ja aparaate kodus olevatele haigetele lastele.
2020. aastal toetas Lastefond lapsi pea igast Eesti maakonnast, abisaajaid ei leidunud vaid
Hiiumaal. Kokku toetati üle Eesti ligi 600 last, kellele lisanduvad Tartu Ülikooli Kliinikumi
lasteosakondade lapsed, kes on abi saanud tänu fondi poolt soetatud aparaatidele, testidele
ja personali koolitustele.
Täpsemalt saab
www.lastefond.ee.
Püsiannetajad

kõikide

toetusprojektide

kohta

lugeda

Lastefondi

kodulehelt

2020. aastal pani Lastefond suurt rõhku uute püsiannetajate leidmisele, aasta jooksul sai läbi
viidud kaks ulatuslikku kampaaniat, lisaks kaubanduskeskustes püsiannetajate värbamisele
sai suvel proovitud ka nn. ukselt-uksele värbamisprojekti, mis oli üliedukas. Esialgne kartus,
et Eesti inimestele ei sobi ameerikalik lähenemine ei pidanud paika ning Lastefondi
püsiannetajaskond kasvas hüppeliselt. 2020.aasta jooksul on püsiannetajate arv kasvanud
4139-lt (2019. aasta püsiannetajate arv) ligi 10 000-le.
Kommunikatsioon ja koostöö meediaga
Lastefondi töötajad panustavad oma töös laialdasele ja sisukale meediakajastusele ning
sellele, et Lastefondi tegevus annetuste kogumisel ning annetajate abil abivajajate toetamisel
oleks ajakirjanduse vahendusel nähtav. Fondi igapäevaseid kommunikatsioonitegevusi
haldavad
ja
korraldavad
koostöös
teiste
töötajatega
strateegiajuht
ja
kommunikatsioonispetsialist. Lisaks on Lastefondil aastatepikkune heategevuslik koostöö
kampaaniate korraldamisel meediaagentuuriga Vizeum Eesti, loovjuhi Madis Otsa ning
loovagentuuriga Salama aga ka mitmete teiste partneritega, kes aitavad reklaamide tootmise
ja levitamisega oma töö eest arvet esitamata.
Lastefondi 2020.aasta põhikampaania oli “Kalleimad lapsed”, selle eesmärk oli juhtida
tähelepanu haruldaste haigustega lastele ning sellele, et nende ravi on kallis ning pea täielikult
riikliku rahastuseta. Nii nagu juba traditsiooniks saanud, leidis kampaania väga palju
poolehoidu ja toetust aga ka negatiivset tähelepanu. TTJA alustas kampaania suhtes ka
järelevalvemenetluse, mille hiljem tühistas.
2020. aasta meediatöö eesmärk oli säilitada Lastefondi tegemiste püsiv kajastus erinevates
üleriigilistes, maakondlikes ja piirkondlikes meediakanalites. Lisaks oli fondi
kommunikatsioonitöö eesmärk hoida püsiannetajad ning tegevusele kaasaelajad kursis fondi
igapäevatööga Facebooki lehe, Instagrami konto, kodulehe ning regulaarselt ilmuva uudiskirja
kaudu. Selle kõrval oli äärmiselt oluline siht jõuda ka inimesteni, kes fondi tegevusele püsivaks
kaasaelajaks, jälgijaks ning annetajaks hakkaksid.
Laiemat kajastust leidsid kuue vastsündinu lood, kes vajasid kiiresti operatsioonile pääsu
Helsingi Lastehaiglasse. Laste lood läksid annetajatele väga korda ja kõigi laste ravireisiks
vajalik summa laekus väga kiiresti. Kommunikatsiooni tulemusel lahenes ka Helsingisse
sõitvate laste transpordi probleem, mis algselt oli suuresti lapsevanemate kanda, kuid mis
nüüd tasutakse raviteenust osutavate haiglate teenuse mahust. Lastefond toetab peresid
endiselt lapsevanemate sõidukulude ning elamiskulude osas.
Suurematest koostöökampaaniatest valdav enamus jäi pandeemia tõttu ära. Nii jäi ära
Lastefondi iga-aastane suurim, Klubi Tartu Maratoniga koostöös toimuv Heateo jooks,
Lasnamäe Pae Pargi jooks ning veel mitmed väiksemad sportlikud koostööprojektid.
Piiratud mahus toimus Peetri Jooksu heategevusjooks, 2020. aastal projekt “Klerkon kõndima”
ning triatlonfestivali IRONMAN Eesti raames toimunud heategevusjooks IRONMAN Tallinn.
Lastefond saatis 2020. aasta jooksul välja 37 pressiteadet, tegi 193 Facebooki postitust,
millele lisandus veel 45 jagamist Instagramis. Ajakirjanduses, veebiväljaannetes, televisioonis

ja raadios avaldati kokku ca 111 Lastefondi tegevust käsitlevat uudist, intervjuud või lugu.
Lisandusid Lastefondi poolt toodetud videolood.
Lastefond jätkas ka 2020. aastal ajakirja „Puutepunktid“ väljaandmise toetamist, et väljaanne
saaks jagada erivajadustega inimestele ja nende lähedastele neid puudutavat vajalikku infot
ja kogemusi. Samuti aitas ajakirja “Puutepunktid” väljaandmise toetamine jõuda
potentsiaalsete abivajajateni, kuivõrd ajakirja sihtgrupp on puuetega lapsed, nende pered ja
nendega töötavad eri valdkondade spetsialistid.
2020. aasta lõpuks oli Lastefondi populaarsus sotsiaalmeedias stabiilselt kasvanud. Aasta
jooksul lisandus Lastefondi ametlikule Facebooki lehele 3678 jälgijat (kokku lehel 16 100
jälgijat).
Lastefondi laialdasele meediakajastusele aitasid aasta jooksul tasuta pindade ja
eetriaegadega kaasa: Sky Media, Trio LSL, Narodnoe Radio, DFM, MTG, ERR, BMA, Delfi.ee,
Õhtuleht.ee, Postimees.ee, Eesti Päevaleht, Maaleht, Linnaleht, Õhtuleht, Põhjarannik, Pärnu
Postimees Severnoje Pberezje, Võrumaa Teataja Raplamaa Sõnumid, Vooremaa, Harju Elu,
Meie Maa, Lääne Elu, MK-Estonija, JCDecaux, Prismanet, Digiekraanid, Linnaekraanid,
Public TV.
Koostööpartnerid ja sponsorid
Fondil on palju häid koostööpartnereid, kes annavad oma panuse tasuta toodete või teenuste
näol. Olulisemad heategevuslike asjade või teenustega toetajateks olid ka 2020. aastal Tartu
Ülikooli Kliinikum, kes on andnud Lastefondile tasuta kasutamiseks Tartus L. Puusepa tänaval
asuva kontoriruumi (kattes sh ka selle kommunaalkulud); Honda Motor Europe Ltd Eesti filiaal,
kelle poolt on fondile kasutada antud auto Honda Jazz, millega teevad fondi töötajad ja
vabatahtlikud vajalikke sõite, ning Catwees, kes teostab ka masina hooldustöid; Alexela Oil,
kes katab märkimisväärse osa Lastefondi kütusekulust; Jazz Pesulad, kes fondi autot tasuta
peseb ning Gjensidige kindlustus, kes kindlustab heategevuslikus korras Lastefondi autot.
Lisaks saab fondi igapäevategevust toetavate sponsoritena ka 2020. aastal esile tuua Dorpati
konverentsikeskuse, kes võimaldas Lastefondi nõukogu koosolekute pidamiseks tasuta
ruume, lisandusid ka Tartu vabatahtlike koosolekud. Ka Hektor Cafe ja hotell Olümpia
võimaldasid Lastefondi vabatahtlike koosolekuteks tasuta ruume ja snäkke ning Minilaod, kes
aitas tasuta hoiustada Tartus asuvat inventari.
Suuremad sponsorid ja juriidilisest isikust annetajad olid 2020. aastal:
Megameedia Grupp OÜ, Salama, Vizeum, Honda, Postimees Grupp, Sorainen, Playtech
Estonia, Nortal, Alexela Oil, Tartu Kaubamaja Kinnisvara, Swedbank, Baltic Agro, Mapri
ehitus, Selver, Online Only, Solifinance, Pharma Holding (Südameapteek), Olerex, Tarmetec,
Torm Metall, Fujitsu Estonia, ERIAL Hoiu-Laenuühistu, Coffee Address, Tartu Terminal, DPD
Eesti, Motoklubi MC 39, MTÜ Seiklushunt, Nordic Spedition, Bolt Technology, P.A.G.M, Alfons
Hakan, Gravel, Doordec, BVT Partners, Nixor EE, TMB Element, Rehvimeister, Baltresto
Production, Reyktal, Euro-Asia Logistics, Magma, Andrese Soolaladu, Gjensidige Eesti filiaal,
Flint Kaubandus, Pro Beaute, Therry Neuville jt. Oleme tänulikud ka kõikidele teistele headele

ettevõtetele. Samuti eraisikutest toetajatele, keda me ei saa ilma eelneva nõusolekuta välja
tuua.
Ajaline ülevaade: suuremad heategevuskampaaniad, üritused, ettevõtmised ja
annetused
Pandeemia ja majanduskeskonna olulise halvenemise tõttu jäid mitmed traditsiooniks saanud
koostööprojektid 2020. aastal ära.
Jaanuaris jätkus siiski koostööprojekt Salvestiga, mille raames annetas Salvest igalt Põnn
lastetoidu toote müügilt ühe sendi raskelt haigetele lastele ravitoidu ostmiseks. 2020. aastal
annetas Salvest 25 000 eurot.
2020. aastal jätkus Lastefondi koostöö Swedbanki annetuskeskkonnaga “Ma armastan
aidata”, mille vahendusel on inimestel võimalik annetada raha haruldaste haigustega laste
toetuseks või annetada oma aega, liitudes Lastefondi vabatahtlikkonnaga. Lisaks koondab
annetuskeskkond Eesti erinevad heategevusorganisatsioonid, sh Lastefondi, ühtseks
võrgustikuks ning pakub tuge turundus- ja kommunikatsioonitegevustes.
Jaanuari lõpus andis kauaaegne koostööpartner Selver Lastefondile üle 2019. aasta lõpus ja
toimunud kampaaniaga "Koos on kergem" Tartumaa Selverites kogutud annetuse - 13 300
eurot, mis suunati Tartu Ülikooli Kliinikumi lasteintensiivraviosakonda uue fiiberbronhoskoobi
soetamiseks.
Maikuus viis Fujitsu Estonia oma töötajate hulgas läbi heategevusliku kampaania “Liigume
koos”, 2020. aastal toetati lastearstide poolt kirjutatud trükist tervisliku toitumise
propageerimiseks. Fujitsu töötajad läbisid kilomeetreid nii joostes, ratastel kui rulluiskudel.
Kokku osaleti erinevatel spordiüritusel: ekstreemjooksudel, triatlonidel, jooksu- ja
rattamaratonidel, ööjooksudel, maastiku- ja kõnnimaratonidel, orienteerumisüritustel.
Augustis algas kampaania, mille eesmärgiks oli aidata üks liikumispuudega laps järjepidevate
ja intensiivsete arendavate teraapiate abil iseseisvalt kõndima. 2018. aastal sai kampaaniast
abi Kelly ning kampaania nimeks oli “Kelly kõndima”. 2018. aasta jooksul kogunes heade
annetajate abiga Kellyle üle 8200 euro. Klerkoni toetuseks kogunes 700 eurot ja summa oli
väike seetõttu, et üritust ei toetanud enam Apollo kinod ning jooksjate arv oli pandeemia tõttu
piiratud. Siiski tõi Klerkoni teraapiate toetuseks lisa jaanuaris tehtud väike meediakampaania,
kus Klerkoni pere rääkis oma loo Kanal 2 saates “Reporter” ning meediakampaania Peetri
jooksu eelsel perioodil. Kokku laekus telefoniannetustena Klerkoni toetuseks 14 123 eurot.
Meeldiva üllatusena tõi esmakordselt Eestis peetav WRC etapp Rally estonia Lastefondile
nimeka toetaja Thierry Neuville näol, kes annetas fondile 2000 eurot. Lisaks kutsus Belgia
rallisõitja üles Lastefondi toetama, millest kujunes heategevusorganisatsiooni jaoks välja
mõistagi suur tähelepanu ja tuntus.
Oktoobris saabusid müügile Lastefondi heategevuslikud jõulukaardid, mille illustreeris
heategevuse korras kunstnik Karel Korp. Jõulukaardid, nii paberkandjal kui digitaalsed, olid
väga populaarsed ning nende müügituluna kogus fond 20 926 eurot.

Novembrist startis 17. korda Selveri üle-eestiline heategevuskampaania “Koos on kergem”,
millega kogus toidupood klientide ja koostööpartnerite abiga raha lastehaiglatele ja haiglate
lasteosakondadele
vajalike
aparaatide
muretsemiseks.
Tartumaal
kasutatakse
annetussumma Lastefondi kaudu Tartu Ülikooli Kliinikumi tüvirakuseadme soetamiseks, mille
tulemusel on vähihaigetel ja immuunpuudulikkusega lastel võimalik saada siirdamiseks
vajalikud doonorrakud Eestis. Ülemaailmse pandeemia tingimustes on sellise seadme
soetamine kaasaegse vähiravi rakendamiseks hädavajalik, kuid kuna Eestis on ravi vajavaid
lapsi aastas ca 6-8, siis Kliinikumi investeeringu plaanidesse see seade ilma
kaasfinantseerijateta ei mahuks.
2019 aasta detsembris kutsus Lastefond koos Südameapteegiga tulema appi lastele, kelle
ravimeid Eesti Haigekassa ei rahasta ja mille eest tasumine käib nende peredele üle jõu.
Selleks said soovijad teha detsembrikuu jooksul Südameapteegist sooritatud ostuga koos
sobivas summas annetuse. Ravimite kulude katteks kogunes heade inimeste toel kokku 6848
eurot ja see anti Lastefondile üle 2020.aastal.
Jõulude eel ja ajal tegid paljud ettevõtted traditsiooniliselt annetuse raskelt haigete laste
ravitingimuste parandamiseks. Aastal 2020. oli annetajaid erakordselt palju, mida näitas ka
soetatud jõulukaartide hulk.

Vabatahtlike tegevus
Lastefondi eesmärkide täitmisele aitavad kaasa suur hulk tublisid vabatahtlikke Tartus ja
Tallinnas ja Pärnus 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. Paraku oli aasta
2020 vabatahtliku tegevuse jaoks äärmiselt keeruline ning kuna avalikke üritusi toimus väga
vähe, siis said Lastefondi vabatahtlikud osaleda vaid üksikutel üritustel. Kõige aktiivsemad olid
Pärnu vabatahtlikud, kes jõuluperioodil väga mitmel laadal ja üritusel Lastefondi heaks
annetusi kogusid ja meeneid müüsid.
Mitmed vabatahtlikud panustasid aasta jooksul ka fondi igapäevatöö korraldamisse (nt.
meenete müügi haldamine, reklaammaterjalide kujundamine, jõulukaartide ja pakkide
saatmine, inventuuri tegemine, tõlkimine jms)
Vabatahtlikkuse alusel ja ilma töötasu saamata töötab Lastefondi asutamisest alates ka fondi
nõukogu, kes osaleb aktiivselt fondi tegevuse ja strateegia suunamises ning otsuste
langetamises.
Kõik vabatahtliku tegevuse toetajad on välja toodud Lastefondi kodulehel www.lastefond.ee.
2021. aasta tegevussuunad
Peamised tegevussuunad eelolevaks majandusaastaks Lastefondi eesmärkide
tulemuslikumaks täitmiseks on järgnevad:
1. hoida ja kasvatada püsiannetajaskonda;

2. toetada sügava ja raske puudega laste raviga seonduvaid kulusid ning parandada seeläbi
perede toimetulekut;
3. juhtida avalikkuse tähelepanu raske ja sügava puudega laste raviga seonduvatele
probleemkohtadele ning mõjutada lahenduste otsimist riiklikul tasandil;
4. teavitada senisest enam abivajajaid Lastefondilt abisaamise võimalustest, sellele on
suunatud ka Lastefondi 2021. aasta põhikampaania “Kui riik keerab selja, pöördu julgelt
Lastefondi poole!”
Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond kutsub oma 2021. aasta põhikampaanias “Kui riik keerab
selja” kõiki peresid, kelle lapse ravi, ravimi, abivahendi või teraapia eest riik või omavalitsus
ei tasu, julgelt fondi poole pöörduma. Kui tavapäraselt on heategevuskampaaniate eesmärk
annetusi koguda, siis seekord on eesmärk vastupidine – leida üles abivajajad ja neid aidata.

Peamised suhtarvud
Lähteandmed
Raha
Käibevara
Lühiajalised kohustised
Aruandeaasta tulem
Netovara
Varad

Näitajad
Puhas käibekapital
Maksevalmiduse kordaja
Lühiajaliste kohustiste
kattekordaja

2020
2260569
2285734
1889368
559227
953222
2873690

2019
751 427
961 508
727 201
71 432
393 995
1 152 296

2018
634 360
711 070
634 728
-45
322 563
988 391

2020
396366
1,20

2 019
234 307
1,03

2018
76 342
1

1,21

1,32

1,12

Suhtarvude arvutamisel kasutatud valemid:
• Puhas käibekapital = Käibevara-Lühiajalised kohustised
• Maksevalmiduse kordaja = Raha/Lühiajalised kohustused
• Lühiajaliste kohustiste kattekordaja = Käibevara/Lühiajalised kohustised

Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond

2020. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2020

31.12.2019

Lisa nr

2 260 569

751 425

2

Finantsinvesteeringud

0

200 000

3

Nõuded ja ettemaksed

25 165

10 083

4

2 285 734

961 508

577 100

177 100

6
7

Varad
Käibevarad
Raha

Kokku käibevarad
Põhivarad
Finantsinvesteeringud
Materiaalsed põhivarad

10 856

13 688

587 956

190 788

2 873 690

1 152 296

66 858

60 977

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused

1 822 510

666 224

Kokku lühiajalised kohustised

1 889 368

727 201

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused

31 100

31 100

Kokku pikaajalised kohustised

31 100

31 100

1 920 468

758 301

9 587

9 587

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem

384 408

312 976

Aruandeaasta tulem

559 227

71 432

Kokku netovara

953 222

393 995

2 873 690

1 152 296

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

8

Pikaajalised kohustised

Kokku kohustised

10

Netovara
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses

Kokku kohustised ja netovara

14
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2020. a. majandusaasta aruanne

Tulemiaruanne
(eurodes)

2020

2019

Lisa nr

1 461 120

3 426 227

11

33 456

25 518

12

0

3 756

1 494 576

3 455 501

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

-609 785

-2 818 236

13

Jagatud annetused ja toetused

-133 425

-408 371

14

-33 161

-31 586

15

-156 973

-133 295

16

Tulud
Annetused ja toetused
Tulu ettevõtlusest
Muud tulud
Kokku tulud
Kulud

Mitmesugused tegevuskulud
Tööjõukulud
Põhivarade kulum ja väärtuse langus
Muud kulud
Kokku kulud
Põhitegevuse tulem
Muud finantstulud ja -kulud
Aruandeaasta tulem

-2 832

-1 449

-14 223

-1 856

-950 399

-3 394 793

544 177

60 708

15 050

10 724

559 227

71 432

15
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2020. a. majandusaasta aruanne

Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2020

2019

544 177

60 708

Põhivarade kulum ja väärtuse langus

2 832

1 449

Kasum (kahjum) põhivarade müügist

0

-3 756

2 832

-2 307

-18 391

-2 273

5 881

16 334

Muud rahavood põhitegevusest

1 156 286

76 139

Kokku rahavood põhitegevusest

1 690 785

148 601

Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade
soetamisel

0

-14 160

Laekunud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade
müügist

0

4 000

Tasutud muude finantsinvesteeringute soetamisel

-400 000

-101 000

Laekunud muude finantsinvesteeringute müügist

200 000

68 900

18 359

8 275

-181 641

-33 985

1 509 144

114 616

751 425

634 360

1 509 144

114 616

Rahavood põhitegevusest
Põhitegevuse tulem
Korrigeerimised

Kokku korrigeerimised
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus

Rahavood investeerimistegevusest

Laekunud intressid
Kokku rahavood investeerimistegevusest
Kokku rahavood
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses
Raha ja raha ekvivalentide muutus
Valuutakursside muutuste mõju
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

0

2 449

2 260 569

751 425

16
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2020. a. majandusaasta aruanne

Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Kokku netovara
Sihtkapital/ Osakapital
nimiväärtuses/ Reservkapital
31.12.2018
Aruandeaasta tulem
31.12.2019
Aruandeaasta tulem
31.12.2020

Akumuleeritud tulem

9 587

312 976

322 563

0

71 432

71 432

9 587

384 408

393 995

0

559 227

559 227

9 587

943 635

953 222
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2020. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi 2020. 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. Investeerimisja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.
Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustised
Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval kehtinud valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud
varad ja kohustused seisuga 31. detsember 2020. 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,
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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 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

Muud masinad ja seadmed

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.

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

Lisa 2 Raha
(eurodes)

31.12.2020

31.12.2019

Raha pangakontol

2 260 569

751 425

Kokku raha

2 260 569

751 425

Lisa 3 Lühiajalised finantsinvesteeringud
(eurodes)

Kokku
Muud
31.12.2018

68 900

68 900

Müük müügihinnas
või lunastamine

-68 900

-68 900

Muud

200 000

200 000

31.12.2019

200 000

200 000

-200 000

-200 000

0

0

Müük müügihinnas
või lunastamine
31.12.2020
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Lisa 4 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2020
Nõuded ostjate vastu
Ostjatelt laekumata
arved
Nõuded seotud osapoolte
vastu
Muud nõuded
Intressinõuded
Ettemaksed
Muud makstud
ettemaksed
Kokku nõuded ja
ettemaksed

12 kuu jooksul
2 856

2 856

2 856

2 856

3

3

3 116

3 116

3 116

3 116

19 190

19 190

19 190

19 190

25 165

25 165

31.12.2019
Nõuded ostjate vastu

12 kuu jooksul
2 801

2 801

2 801

2 801

6 740

6 740

Intressinõuded

6 723

6 723

Viitlaekumised

17

17

542

542

542

542

10 083

10 083

Ostjatelt laekumata
arved
Muud nõuded

Ettemaksed
Muud makstud
ettemaksed
Kokku nõuded ja
ettemaksed

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

Käibemaks
Üksikisiku tulumaks
Sotsiaalmaks
Kohustuslik kogumispension
Töötuskindlustusmaksed
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad

31.12.2020

31.12.2019

Maksuvõlg

Maksuvõlg

222

67

7 934

7 195

14 006

12 952

808

735

1 008

936

23 978

21 885
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Lisa 6 Pikaajalised finantsinvesteeringud
(eurodes)

Kokku
Võlakirjad

Muud

31.12.2018

45 000

231 100

276 100

Soetamine

101 000

0

101 000

0

-200 000

-200 000

146 000

31 100

177 100

Muud
31.12.2019

Kokku
Võlakirjad

Muud

31.12.2019

146 000

31 100

177 100

Soetamine

100 000

300 000

400 000

31.12.2020

246 000

331 100

577 100

Lisa 7 Materiaalsed põhivarad
(eurodes)

Kokku

Muud masinad
ja seadmed
31.12.2018
Soetusmaksumus

7 329

7 329

-6 108

-6 108

1 221

1 221

Ostud ja parendused

14 160

14 160

Amortisatsioonikulu

-1 449

-1 449

-244

-244

14 160

14 160

-472

-472

Jääkmaksumus

13 688

13 688

Amortisatsioonikulu

-2 832

-2 832

Soetusmaksumus

14 160

14 160

Akumuleeritud kulum

-3 304

-3 304

Jääkmaksumus

10 856

10 856

Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus

Müügid (jääkmaksumuses)

31.12.2019
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum

31.12.2020

Müüdud materiaalsed põhivarad müügihinnas
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Masinad ja seadmed
Transpordivahendid
Kokku

2020

2019

0

4 000

0

4 000

0

4 000

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2020

12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele

25 843

25 843

Võlad töövõtjatele

17 037

17 037

Maksuvõlad

23 978

23 978

Kokku võlad ja ettemaksed

66 858

66 858

31.12.2019

12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele

26 431

26 431

Võlad töövõtjatele

12 661

12 661

Maksuvõlad

21 885

21 885

Kokku võlad ja ettemaksed

60 977

60 977

Lisa 9 Võlad töövõtjatele
(eurodes)

Palgavõlg
Puhkusekohustused
Aruandvad isikud
Kokku võlad töövõtjatele

31.12.2020

31.12.2019

10 545

9 955

6 489

2 686

3

20

17 037

12 661
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Lisa 10 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)

31.12.2018

Laekunud

Kajastatud
tulemiaruandes

Kohustised

31.12.2019
Kohustised

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
Ravi ja toetuste
sihtfinantseerimine

590 085

3 034 333

-2 958 194

666 224

Kokku
sihtfinantseerimine
tegevuskuludeks

590 085

3 034 333

-2 958 194

666 224

Kokku sihtotstarbelised
tasud, annetused ja
toetused

590 085

3 034 333

-2 958 194

666 224

31.12.2019

Laekunud

Kajastatud
tulemiaruandes

Kohustised

31.12.2020
Kohustised

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
Ravi ja toetuste
sihtfinantseerimine

666 224

1 766 071

-609 785

1 822 510

Kokku
sihtfinantseerimine
tegevuskuludeks

666 224

1 766 071

-609 785

1 822 510

Kokku sihtotstarbelised
tasud, annetused ja
toetused

666 224

1 766 071

-609 785

1 822 510

Lisa 11 Annetused ja toetused
(eurodes)

2020

2019

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

609 785

2 818 236

Mittesihtotsatarbelised annetused ja toetused

851 335

607 991

1 461 120

3 426 227

2020

2019

Rahaline annetus

1 461 120

3 426 227

Kokku annetused ja toetused

1 461 120

3 426 227

Kokku annetused ja toetused

Rahalised ja mitterahalised annetused
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Lisa 12 Tulu ettevõtlusest
(eurodes)

Jõulukaartide ja meenete müük
Reklaam
Kokku tulu ettevõtlusest

2020

2019

25 711

17 718

7 745

7 800

33 456

25 518

Lisa 13 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

2020

2019

Tööjõukulud

67 790

58 907

Annetatud aparatuur ja abivahendid

67 333

321 446

Annetatud ravimid

24 386

24 737

105 358

129 925

Ravireisid välismaale

50 606

33 465

Haruldaste haigustega lastele makstud toetused

59 823

2 211 510

0

1 043

Muud

234 489

37 203

Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide
otsesed kulud

609 785

2 818 236

Osutatud ravi- ja hooldusteenused

Spetsialistide koolitamine

Lisa 14 Jagatud annetused ja toetused
(eurodes)

2020

2019

Makstud toetused

17 477

155 412

Aparatuur

27 601

106 504

Makstud toetused MTÜ-dele jms.

88 347

146 455

133 425

408 371

Kokku jagatud annetused ja toetused
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Lisa 15 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

2020

2019

4 575

2 991

Lähetuskulud

306

0

Koolituskulud

30

190

11 970

8 853

Reklaamikulud

1 532

6 479

Ettevõtlusega seotud kulud

9 082

7 571

Muud

5 666

5 502

33 161

31 586

2020

2019

165 142

142 202

55 818

48 134

3 804

1 866

224 764

192 202

67 790

58 907

5

5

Mitmesugused bürookulud

Tellitud teenustööd

Kokku mitmesugused tegevuskulud

Lisa 16 Tööjõukulud
(eurodes)

Palgakulu
Sotsiaalmaksud
Puhkusereservi korrigeerimine
Kokku tööjõukulud
Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide
otsese kuluna
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale

2020. aastal moodustasid fondi töötajate töötasud 114 477 eurot, lepinguliste ravitugiteenuste osutajate töötasud 50 665 eurot, mis olid
sihtotstarbeliselt finantseeritud.
2019. aastal moodustasid fondi töötajate töötasud 97 397 eurot, lepinguliste ravitugiteenuste osutajate töötasud 44 804 eurot, millest oli
sihtotstarbeliselt finantseeritud 44 026 eurot.
Töötasudele lisandusid sotsiaalmaksude kulud.

Lisa 17 Seotud osapooled
(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes
31.12.2020
Nõuded
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning
olulise osalusega eraisikust
omanikud ning nende valitseva
või olulise mõju all olevad
ettevõtjad

100 003

31.12.2019

Kohustised

Nõuded

3

Kohustised

0

0
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Kaupade ja teenuste ostud ja müügid

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

2020

2019

Kaupade ja teenuste
müügid

Kaupade ja teenuste
müügid

982

853

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja
muud olulised soodustused

Arvestatud tasu

2020

2019

57 960

59 940
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SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE
Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond nõukogule
Arvamus
Oleme auditeerinud Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond (ettevõte) raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2020 ning kasumiaruannet,
rahavoogude aruannet ja netovara muutuste aruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud aasta kohta ja raamatupidamise aastaaruande lisasid, sealhulgas märkimisväärsete
arvestuspõhimõtete kokkuvõtet.
Meie arvates kajastab kaasnev raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes osades õiglaselt ettevõtte finantsseisundit seisuga 31.12.2020 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 ettevõttest sõltumatud kooskõlas kutseliste arvestusekspertide eetikakoodeksiga (Eesti) (sh
sõltumatuse standardid), ja oleme täitnud oma muud eetikaalased kohustused vastavalt nendele 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 ettevõtte suutlikkust jätkata jätkuvalt tegutsevana, esitama infot, kui see on asjakohane, tegevuse
jätkuvusega seotud asjaolude kohta ja kasutama tegevuse jätkuvuse arvestuse alusprintsiipi, välja arvatud juhul, kui juhtkond kavatseb kas ettevõtte likvideerida või tegevuse lõpetada
või tal puudub sellele realistlik alternatiiv.
Need, kelle ülesandeks on valitsemine, vastutavad ettevõtte raamatupidamise aruandlusprotsessi üle järelevalve teostamise eest.
Vandeaudiitori kohustused seoses raamatupidamise aastaaruande auditiga
Meie eesmärk on saada põhjendatud kindlus selle kohta, kas raamatupidamise aastaaruanne tervikuna on kas pettusest või veast tulenevate oluliste väärkajastamisteta, ja anda välja
vandeaudiitori aruanne, mis sisaldab meie arvamust. Põhjendatud kindlus on kõrgetasemeline kindlus, kuid see ei taga, et olulise väärkajastamise eksisteerimisel see kooskõlas
rahvusvaheliste auditeerimise standarditega (Eesti) läbiviidud auditi käigus alati avastatakse. Väärkajastamised võivad tuleneda pettusest või veast ja neid peetakse oluliseks siis, kui
võib põhjendatult eeldada, et need võivad üksikult või koos mõjutada majanduslikke otsuseid, mida kasutajad raamatupidamise aastaaruande alusel teevad.
Kasutame auditeerides vastavalt rahvusvaheliste auditeerimise standarditele (Eesti) kutsealast otsustust ja säilitame kutsealase skeptitsismi kogu auditi käigus. Me teeme ka järgmist:
- teeme kindlaks ja hindame raamatupidamise aastaaruande kas pettusest või veast tuleneva olulise väärkajastamise riskid, kavandame ja teostame auditiprotseduurid vastuseks
nendele riskidele ning hangime piisava ja asjakohase auditi tõendusmaterjali, mis on aluseks meie arvamusele. Pettusest tuleneva olulise väärkajastamise mitteavastamise risk on
suurem kui veast tuleneva väärkajastamise puhul, sest pettus võib tähendada salakokkulepet, võltsimist, info esitamata jätmist, vääresitiste tegemist või sisekontrolli eiramist;
- omandame arusaamise auditi puhul asjassepuutuvast sisekontrollist, et kavandada nendes tingimustes asjakohaseid auditiprotseduure, kuid mitte arvamuse avaldamiseks ettevõtte
sisekontrolli tulemuslikkuse kohta;
- hindame kasutatud arvestuspõhimõtete asjakohasust ning juhtkonna arvestushinnangute ja nendega seoses avalikustatud info põhjendatust;
- teeme järelduse juhtkonna poolt tegevuse jätkuvuse arvestuse alusprintsiibi kasutamise asjakohasuse kohta ja saadud auditi tõendusmaterjali põhjal selle kohta, kas esineb olulist
ebakindlust sündmuste või tingimuste suhtes, mis võivad tekitada märkimisväärset kahtlust ettevõtte suutlikkuses jätkata jätkuvalt tegutsevana. Kui me teeme järelduse, et eksisteerib
oluline ebakindlus, oleme kohustatud juhtima vandeaudiitori aruandes tähelepanu raamatupidamise aastaaruandes selle kohta avalikustatud infole või kui avalikustatud info on ebapiisav,
siis modifitseerima oma arvamust. Meie järeldused põhinevad vandeaudiitori aruande kuupäevani saadud auditi tõendusmaterjalil. Tulevased sündmused või tingimused võivad siiski
kahjustada ettevõtte suutlikkust jätkata jätkuvalt tegutsevana;
- hindame raamatupidamise aastaaruande üldist esitusviisi, struktuuri ja sisu, sealhulgas avalikustatud informatsiooni, ning seda, kas raamatupidamise aastaaruanne esitab aluseks
olevaid tehinguid ja sündmusi viisil, millega saavutatakse õiglane esitusviis.
Me vahetame nendega, kelle ülesandeks on valitsemine, infot muu hulgas auditi planeeritud ulatuse ja ajastuse ning märkimisväärsete auditi tähelepanekute kohta, sealhulgas mis tahes
sisekontrolli märkimisväärsete puuduste kohta, mille oleme tuvastanud auditi käigus.
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