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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 2021. aastal Jaan Kallas, Andres Koern, Parvel Pruunsild,
Merli Siff, Margo Lemetti ja Tarvi Olbrei. Nõukogu esimees on Margo Lemetti.
2021. 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.
2021. aastal sai Lastefondi meeskonnas tehtud mitmeid muudatusi – eesmärgiks töö parem
korraldamine oluliselt kasvanud töömahu juures. Palgalisi töötajaid oli erinevatel ajalõikudel
6-9:
tegevjuht, toetusjuht, strateegiajuht, koostööjuht, kommunikatsioonispetsialist,
arendusjuht, heategevusprojektide koordinaator, vene keelsete projektide koordinaator ja
toetusspetsialist. Seoses tööülesannete ümberstruktureerimisega kaotas Lastefond tegevjuhi
ja arendusjuhi ametikohad ning lõi heategevusprojektide koordinaatori ja vene keelsete
projektide koordinaatori ametikohad. Viimane neist 0,35 koormusega. Ühe töötaja lahkumise
tõttu oli heategevusprojektide koordinaatori ametikoht aasta kolmel viimasel kuul siiski
täitmata. Kommunikatsioonispetsialist töötab fondis 0,75 koormusega.
2021. aastal oli Lastefondi töötajate ja erinevate projektide raames abivajavatele lastele ja
peredele erinevaid teenuseid osutavate spetsialistide (füsioterapeudid, psühholoogid,
eripedagoogid jne.) palgafond kokku 285 059 eurot (brutopalgakulu 209 699 eurot ja
sotsiaalmaksud 70 863 eurot ja puhkusereservi korrigeerimine 4 497 eurot. Sellest summast
moodustas töötajate brutopalk ja puhkusetasud 149 263 eurot ning abivajavatele lastele ja
peredele erinevaid teenuseid osutavate spetsialistide brutopalk 60 435 eurot, millest 60 117
olid sihtotstarbeliselt finantseeritud.
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.
2021. aasta peamised ülesanded püstitatud eesmärkide täitmiseks olid: harvikhaigustega
patsientide ravi rahastamine ning sellele, kui riiklikult lahendamata probleemile tähelepanu
juhtimine, 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 täitmisel on varem abiks olnud ca 60 Lastefondi 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. 2021. aastal oli aga vabatahtlike panus fondi
töösse eriolukorrast tingituna äärmiselt tagasihoidlik, kuna avalikke üritusi sisuliselt ei
toimunud. 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
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●

●
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●

asjaolusid, palub vajadusel lisainformatsiooni ja esitab taotluse koos selgitustega
nõukogule arutamiseks.
Toetustaotlustele annab hinnangu fondi nõukogu, vajadusel küsitakse nõu
välisekspertidelt.
Toetustaotluse arutamisel tõstatab nõukogu alati ka küsimuse, kuidas aitaks fondi
toetussumma kõige paremal moel konkreetset last ja peret. Vaatame ka seda, kuidas
pere üldiselt hakkama saab ning kas ja milline on kohaliku omavalitsuse panus. Kui
võimalik, siis jagame kulud kohaliku omavalitsusega, kellel lasub seaduslik kohustus
oma piirkonna inimeste eest hoolt kanda.
Fondi tegevuse läbipaistvuse huvides avalikustame kõik toetusotsused
lapsevanemate nõusolekul. Toetusotsused on avaldatud Lastefondi kodulehel ning
leiavad kajastamist fondi pressimaterjalides, ehkki mõnel delikaatsel juhul ilma foto
ja/või nimeta.
Nõukogu töötab koos töötajaskonnaga välja iga-aastase tegevuse üldsuunad –
kampaaniateemad, olulisemad ettevõtmised ja valdkonnad, kuhu fond peaks
panustama, ning annab asjade paremaks korraldamiseks jooksvalt nõu.
Tõstatame koos toetuse andmisega võimalusel ka ühiskondliku diskussiooni, kuidas
probleemi lahendada.
Administratiivkulud (viie-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 ca 20% tuludest reservi, et ka halvematel aegadel oleks
võimalik abivajajaid toetada. Vastavalt nõukogu koosoleku otsustele oli 2021. aasta 31.
detsembri seisuga paigutatud tähtajalistele hoiustele ja allutatud võlakirjadesse kokku 1 085
100 eurot.
Toetusprojektid

Lastefondile laekus 2021.aastal eraisikutelt ning organisatsioonidelt kokku 190 toetuspalvet.
Lisaks jätkus abivajajate toetamine eelnevate kokkulepete kohaselt erinevate partneritega (nt
TÜK silmakliinik, ELDÜ jne), mis tõstab kogu abipalvete mahu 336 taotluseni. Juurde
lisanduvad omakorda lapsed, kes saavad fondilt abi ja tuge positiivse toetusotsuste saanud
organisatsioonide, raviasutuste jne vahendusel.
Fondile esitatud toetustaotlustest said 2021. aastal nõukogult positiivse toetusotsuse 183
taotlust (96%) ning negatiivse 1 taotlus (0,5%). 6 taotluse osas (3%) ei olnud 2020. aasta
lõpuks võimalik lõplikku otsust langetada seoses info puudumise tõttu või ei osutunud fondi
abi tegelikkuses vajalikuks.
2021. aastal jätkas Lastefond kõigi suuremate toetusprojektidega, mis varasematel aastatel
olid alguse saanud ning lisandus ka uusi. Oluliseim oli koostöös Tartu Ülikooli Kliinikumi
geneetikakeskusega Eesti esimese ja ainsa Harvikhaiguste Kompetentsikeskuse(HHKK)
käivitamine. Järjest enam oodatakse fondilt uute ja innovaatiliste ravimite või ravi rahastamist,

mis riiklikult on ajale jalgu jäänud ehk uued ja innovaatilised ravimid jõuavad Haigekassa
tervishoiuteenuste loetellu pika viitega, enamasti kulub 2-3 aastat ravimi turule tulekust kuni
Eesti Haigekassa soodustuse saamiseni. Nii pani fond 2021.aastal õla alla taas SMA2
diagnoosi saanud väikese Desiree ülikalli ravimi rahastamisele. Ravimi hind
konfidentsiaalsusleppe alusel avalikustamisele ei kuulu, kuid on fondi jaoks arvestatav kulu,
mille puhul tuleb alati arvestada järjepidevust. Elupäästva ravi rahastamist ei ole eetiline
katkestada ning toetusotsust tehes tuleb arvestada aastatepikkuse kuluga ehk rahastada
tuleb kuni ravimi jõudmiseni Eesti Haigekassa poolt kompenseeritud ravimite nimekirja või
kuni ravivajaduse ära langemiseni.
2021. aasta suurimaks annetuskampaaniaks kujuneski väikese 1,5-aastase Desiree
elupäästva ravimi rahastamise kampaania, millega head annetajad tulid kenasti kaasa. Lisaks
kallihinnalisele ravimile vajas Desiree ka erinevate teraapiate rahastamist, ravimi foonil oli
võimalus lihaskonna arenguks ainult järjepidevate teraapiate toel. Lisandusid abivahendite
kulud ning psühholoogilise abi toetus.
Lisaks vajasid 2021. aastal kallist ravimit üliharuldase ja kahjuks progresseeruva
geenihaigusega 11-aastane Meribel ja sama haigust põdev 15-aastane Lizette. Mitmete oma
ala tippspetsialistide hinnangul oli ravim Ferripox ainus võimalus tüdrukuid aidata, kuid Eesti
Haigekassa seda ravimit ei kompenseeri. Maailmas on selle haigusega inimesi alla 100,
Eestis said aga kaks tüdrukut MPAN diagnoosi lausa kolme kuuse vahega. Ravimi hind aastas
on 3900 eurot ja annetussumma kogunes kampaania toel kiiresti. Kuna ravimil on olnud
arvestatav toime, jätkab Lastefond tüdrukutele selle ravimi rahastamist ka käesoleval aastal.
Mahukaim projekt oli aga 2021. aastal Lastefondi jaoks Harvikhaiguste Kompetentsikeskuse
loomine koostöös TÜ Kliinikumi geneetikakeskusega ja professor Katrin Õunapi
eestvedamisel. Lastefondi meeskond panustas keskuse käivitamisse hulgaliselt töötunde ning
nõukogu otsusel rahastame keskuse juures töötava sotsiaaltöö koordinaatori ametikohta,
mille jaoks oli karjuv vajadus. Sotsiaaltöö koordinaatori ülesandeks on harva esineva
diagnoosi saanud pere esmane sotsiaalne nõustamine, suunamine puude taotlemisel ja
toetuste taotlemisel ning igakülgne abi ametkondadega suhtlemisel. Lisaks vahendab
sotsiaaltöö koordinaator perede psühholoogilist nõustamist, mida keskuse patsientidele
võimaldab samuti Lastefond. Etteruttavalt on hädavajalik psühholoogilise abi vajadus
tänaseks tõstatatud ka Eesti Haigekassa juhtkonnas ning on suur lootus, et selle rahastamise
võtab haigekassa lähiajal üle. Eelmisel aastal võttis kahjuks kaks harvikhaigusega lapse
vanemat endalt elu.
2021. aastal jätkus ka raskelt haigete laste spetsiaalsete ravitoidusegude toetamine.
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 varem rahastas fond. Endiselt 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 aga

ka järjest kallinevate olmekulude foonil on ravitoitu vajavate laste perede toimetulek
halvenenud ning toetustaotluste arv seetõttu kasvanud. Kui Lastefond toetas ülemöödunud
aastal ligi 29 500 euroga 36 ravitoitu vajavat last, siis eelmisel aastal kasvas ravitoitu vajavate
laste arv 48 lapseni, toidu kompenseerimiseks kulus fondi vahendeid 32 366 eurot, millest
lõviosa moodustab Lastefondi pikaaegse partneri AS Salvest toetus.
Välisravireiside kulude katmiseks esitati fondile aasta jooksul 10 toetustaotlust, mis said kõik
fondi nõukogult heakskiidu. Toetussumma ravireisideks 2021. aastal oli kokku 18 245 eurot.
Fond aitas peredel katta välisriiki ravile sõitmise kulud (lennupiletid, transpordikulud,
kindlustus, Covid analüüsid), ühel juhul olime abiks ka lapsele vajaliku kiirdokumendi kulude
katmisel, sest perel puudusid selleks vahendid. Enamasti paluti abi sõiduks Saksamaale
risotoomia operatsioonile, mida hoolimata korduvatest lubadustest, Eestis ikka veel ei tehta.
2020. aastal jätkas fond ka Tartu Herbert Masingu kooli juures tegutseva Pepleri ravikodu
toetamist. Tegemist on rehabilitatsiooniteenusega raske ja püsiva psüühikahäirega lastele,
mis toetub miljööteraapilistele ravivõtetele. Käesoleval aastal loodame jõuda lahenduseni, mis
lõpetab hädavajaliku teenuse rahastamise annetustest. Psühholoogilisele abile kulus
2021.aastal kokku 94 426 eurot ning see vajadus ja ühtlasi vajalik toetussumma on pidevalt
kasvanud. Viimast aastat jätkasime ka perevägivalla ohvrite lastele varjupaigas pakutava
psühholoogilise abi rahastamist, lootuses, et riigi jaoks justkui mugavusteenuseks muutunud
rahastamist kaesoleval aastal enam ei vajata. Paraku teame täna, et riik ei pidanud sõna, kuid
fondi nõukogu rahastamisotsust siiski ei pikendanud. Loodetavasti leitakse vahendid
omavalitsuste rahakotist, kellel on kohustus oma abivajajaid aidata. Psühholoogilise ja
füüsilise vägivalla nägemisel võivad olla väga rängad tagajärjed ning loodame, et kardinaalsel
viisil lõppenud toetus paneb seadusandja siiski lõpuks tegutsema ja perevägivalda pealt
näinud laste aitamiseks leitakse järgmise aasta eelarves raha.
Teiste projektide seas jätkus ka raviprillide toetamine vähekindlustatud perede lastele,
kuulmispuudega laste toetamine ning ravivesivõimlemise toetamine liigesehaigetele lastele.
Endiselt aitas fond soetada erinevaid abivahendeid ja aparaate kodus olevatele haigetele
lastele või tasuda peredele tihti ülejõu käivat omaosaluse tasu.
2021. aastal aitas fond soetada koostöös Eesti Vähihaigete Laste vanemate Liiduga Tartu
Ülikooli Kliinikumi onko-hematoloogia osakonda innovaatilise tüvirakkude töötlemiseks
mõeldud seadme, mille hind ulatus 350 000 euroni. Seadme abil suurenevad patsientide
võimalused elupäästvaks vereloome tüvirakkude siirdamiseks oluliselt, kuid patsientide
väikese hulga tõttu ei ole innovaatilise ja samas kalli seadme ostmine raviasutuse jaoks
kulutõhus, mistõttu paigutub selline investeering pea alati investeeringute rea
lõppu.Vereloome tüvirakkude siirdamine on mitmete verevähi vormide puhul elupäästev
ravimeetod, kuid siirdamise teostamiseks vajaliku 100%-lise sobivusega sugulas- või
registridoonori leidmine ei ole sageli võimalik. Esimene patsient, kes CliniMACS Prodigy®
seadme abil vereloome tüvirakkude siirdamise läbis, on 12-aastane leukeemiat põdev poiss,
kes protseduuri järgselt kiiresti kosus.
2021. aastal toetas Lastefond lapsi pea igast Eesti maakonnast. Kokku sai fondist abi üle Eesti
ligi 600 last, kellele lisanduvad Tartu Ülikooli Kliinikumi ja Pärnu Haigla lasteosakondade
lapsed, kes on abi saanud tänu fondi poolt soetatud seadmetele, aparaatidele, testidele ja
personali koolitustele.
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Püsiannetajad
Püsiannetajad on iga fondi kullafond, mistõttu pani ka Lastefond 2021. aastal rõhku uute
püsiannetajate leidmisele. Paraku muutis pidev eriolukord selle töö väga raskeks. Siiski on
põhjust rõõmu tunda, sest hoolimata keerulistest aegadest suutis fond 2021.aastal
püsiannetajaskonda säilitada ning isegi pisut kasvatada. Kui 2020.aasta jooksul kasvas
püsiannetajate arv eduka ukselt-uksele kampaania tulemusel 4139-lt ligi 9500-le inimesele,
siis 2021.aastal õnnestus sõlmida 1700 uut püsiannetuslepingut. Koos loobujatega kujunes
2021.aasta püsiannetajate hulgaks ikkagi ca 10 000 inimest.
Kommunikatsioon ja koostöö meediaga
Lastefondi töötajad panustavad oma töös laialdasele ja sisukale meediakajastusele ning
sellele, et Lastefondi tegevus annetuste kogumisel ning annetajate abil abivajajate toetamisel
oleks ajakirjanduse vahendusel nähtav. Fondi igapäevaseid kommunikatsioonitegevusi
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 2021.aasta põhikampaania oli “Kui riik keerab selja”, mille eesmärk oli juhtida
tähelepanu ennekõike omavalitsuste aga ka laste ravi rahastamise ja heaolueest seisvate
riigiasutuste panusele ning bürokraatiale, mis liiga tihti raskelt haige lapse peret tabab.
Prognoositult ärritas kampaania mitmeid ametnikke ning isegi sedavõrd, et Tallinna linn
kampaaniaplakateid oma territooriumile ei lubanud. Tallinn on paraku ka üks omavalitsus, kus
haige lapsega pered suunatakse ebaõiglaselt tihti ravimi, ravi, abivahendi või teraapia eest
tasumiseks toimetulekutoetust taotlema. Haige lapsega pered ei ole aga toimetulekupered,
neil on lihtsalt lapse haigusest tulenevalt erakordselt suured kulud. Kampaania oli siiski
edukas, sest mitmed pered leidsid tänu kampaaniale tee Lastefondi ning aasta lõpus oli
märgata ka omavalitsuste soovi senisest enam Lastefondiga koostööd teha. Väiksemad
omavalitsused on siin selgelt teenäitajad, kes leiavad suurtest märksa enam võimalusi oma
abivajajate aitamiseks.
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.
Traditsiooniliselt leidsid enam kajastust lastega seotud lood, ennekõike muidugi väikese
Desiree lugu, kus kõigi aegade suurima kampaania taustal alustas fond taaskord raske
lihashaigusega lapse elu päästmiseks ulatuslikku kampaaniat. Kui aastani 2022 oli Eesti ainus

riik Euroopas, kus ei rahastatud mitte ühtegi kolmest turul olevast ravivõimalusest SMA
patsientidele, siis kampaania tulemusena on 1.jaanuarist 2022 SMA ravim Risdiplam Eesti
Haigekassa tervishoiu teenuste nimekirjas ning kõigile näidustustega patsientidele kuni
vanuseni 19 eluaastat, kättesaadav.
Lastefondiga seotud teemad said 2021. aastal meediaväljaannetes 56 unikaalset kajastust.
Suurematest koostöökampaaniatest jäi ka 2021.aastal valdav enamus 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, 2021. aastal sai jätkatud projektiga
“Klerkon kõndima” ning triatlonfestivali IRONMAN Eesti raames toimunud heategevusjooks
IRONMAN Tallinn panustas psühholoogilise abi toetamisse.
2021. aasta lõpuks oli Lastefondi populaarsus sotsiaalmeedias stabiilselt kasvanud. Aasta
jooksul lisandus Lastefondi ametlikule Facebooki lehele ca 2000 jälgijat (kokku lehel 18 010
jälgijat).
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 2021. 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 2021. aastal esile tuua Dorpati
konverentsikeskuse, kes võimaldas Lastefondi nõukogu koosolekute pidamiseks tasuta
ruume, lisandusid ka Tartu vabatahtlike koosolekud. Äitäh saab öelda ka Minilaod OÜ-le, kes
aitas tasuta hoiustada Tartus asuvat Lastefondi inventari.
Suuremad sponsorid ja juriidilisest isikust annetajad olid 2021. aastal:
Megameedia Grupp OÜ, Postimees Grupp, Playtech Estonia, Alexela Oil, Salama, Vizeum,
Honda, Tartu Terminal, Fujitsu Estonia, Sorainen, Tartu Kaubamaja Kinnisvara, Swedbank,
Baltic Agro, Mapri ehitus, Selver, Salvest, Solifinance, Pharma Holding (Südameapteek),
Olerex, Tarmetec, Torm Metall, Coffee Address, DPD Eesti, Motoklubi MC 39, Nortal, MTÜ
Seiklushunt Baltresto, Andrese Soolaladu, Gjensidige Eesti filiaal, Amserv, Forklift, Coodly,
DSV, Andrei Krek Kohtutäituribüroo, TMB Element, LHV, Montonio, Lumav Commerce,
SmileRun, Mikroonik, Tammer, Rehvimeister, The UK Giving Foundation, Moonstar,
Excellent, Magnusson Law, Cafe Boulevard, Vikan, Linus Medical, Laadur, Ülemiste Keskus,
Multilogin Software OÜ, Alphalogic OÜ, Stockmann, Team Salmo, Tõrva Firefighters 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 2021. aastal ära. Lastefondi suureks rõõmuks jätkus siiski koostööprojekt
Salvestiga, mille raames annetas Salvest igalt Põnn lastetoidu toote müügilt ühe sendi raskelt
haigetele lastele ravitoidu ostmiseks. 2021. aastal annetas Salvest 25 000 eurot.
2021. 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 2020. aasta lõpus
toimunud kampaaniaga "Koos on kergem" Tartumaa Selverites kogutud annetuse - 13 500
eurot, mis suunati Tartu Ülikooli Kliinikumi innovaatilise tüvirakkude siirdamiseks vajaliku
seadme soetamiseks, mille koguhind ulatus 350 000 euroni.
Suvel alustasime kampaaniaga, mille eesmärgiks oli aidata üks liikumispuudega laps
järjepidevate ja intensiivsete arendavate teraapiate abil iseseisvalt kõndima. Kuna aasta
varem nurjas pandeemia pea täielikult sügavalt enneaegsena sündinud Klerkoni toetuseks
mõeldud kampaania, otsustas fond sama abivajajaga jätkata ka 2021. aastal. Klerkoni
toetuseks koguti taaskord piiratud tingimustes 750 eurot.
Oktoobris saabusid müügile Lastefondi heategevuslikud jõulukaardid, mille illustreeris
heategevuse korras kunstnik Katja Main. Jõulukaardid, nii paberkandjal kui digitaalsed, olid
taaskord väga populaarsed ning nende müügituluna kogus fond 11 937 eurot.
Novembrist startis 18. 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 laste taastusraviks vajalike
neuroortooside soetamiseks.
2021. 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 2021. 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
2021 sarnaselt 2020 aastale 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.
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.
2022. aasta tegevussuunad
Peamised tegevussuunad eelolevaks
majandusaastaks
Lastefondi eesmärkide
tulemuslikumaks täitmiseks on järgnevad:
1. Võimaldada Eestis elavatele lastele saada kõige kaasaegsemat ravi(sh. harvikhaiguste ravi
rahastamine ja ühiskonna pidevalt teavitamine) ning panustada diagnoosimise
kaasajastamisse(näiteks SMA skriining)
2. hoida ja kasvatada püsiannetajaskonda;
3. toetada sügava ja raske puudega laste raviga seonduvaid kulusid ning parandada seeläbi
perede toimetulekut;
4. juhtida avalikkuse tähelepanu raske ja sügava puudega laste raviga seonduvatele
probleemkohtadele ning mõjutada lahenduste otsimist riiklikul tasandil;
5. teavitada senisest enam abivajajaid Lastefondilt abisaamise võimalustest, sellele on
suunatud ka Lastefondi 2022. aasta põhikampaania “Aita leida abivajaja!”
Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond kutsub oma 2022. aasta põhikampaanias teada andma
lastest ja noortest, kes oma haiguse või erivajaduse tõttu vajavad abi, mida riiklikest
vahenditest ei kompenseerita.
Igapäevaselt erilisi lapsi kasvatavate peredega kokku puutudes teame, kui raske on abi küsida
ja kuuleme üsna sageli, et pered ei julge seda teha, sest arvavad, et keegi teine on veel
suuremas hädas. Vahel arvatakse, et abi taotlemine on väga keeruline ja peredel pole selleks
lihtsalt jaksu. Üsna levinud on arusaam, et aidatakse ainult neid, kelle sissetulek jääb alla
riiklikult kehtestatud toimetulekupiiri.
Lastefondi sõnum avalikkusele on – abivajajad tuleb aitajal ise üles otsida, mitte abivajaja ei
pea jooksma paberipakid kaenlas mööda erinevaid uksetaguseid. Ja parim viis seda sõnumit
levitada, on ise eeskuju näidates.

Peamised suhtarvud

Lähteandmed
Raha
Käibevara
Lühiajalised kohustised
Aruandeaasta tulem
Netovara
Varad
Näitajad
Puhas käibekapital
Maksevalmiduse kordaja
Lühiajaliste kohustiste
kattekordaja

2021
3328626
3344737
2364377
1089162
2042384
4437861

2020
2260569
2316894
1920178
559577
953572
2904850

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

2021
980360
1,41

2020
396716
1,18

2 019
234 307
1,03

1,41

1,21

1,32

Suhtarvude arvutamisel kasutatud valemid:
• Puhas käibekapital = Käibevara-Lühiajalised kohustised
• Maksevalmiduse kordaja = Raha/Lühiajalised kohustused
• Lühiajaliste kohustiste kattekordaja = Käibevara/Lühiajalised kohustised
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2021

31.12.2020

Lisa nr

3 328 626

2 260 569

2

16 111

25 165

3

3 344 737

2 285 734

1 085 100

577 100

5

8 024

10 856

6

Varad
Käibevarad
Raha
Nõuded ja ettemaksed
Kokku käibevarad
Põhivarad
Finantsinvesteeringud
Materiaalsed põhivarad
Kokku põhivarad

1 093 124

587 956

4 437 861

2 873 690

80 433

66 858

7

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused

2 283 944

1 822 510

9

Kokku lühiajalised kohustised

2 364 377

1 889 368

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused

31 100

31 100

Kokku pikaajalised kohustised

31 100

31 100

2 395 477

1 920 468

9 587

9 587

943 635

384 408

Aruandeaasta tulem

1 089 162

559 227

Kokku netovara

2 042 384

953 222

4 437 861

2 873 690

Kokku varad
Kohustised ja netovara
Kohustised
Lühiajalised kohustised
Võlad ja ettemaksed

Pikaajalised kohustised

Kokku kohustised

9

Netovara
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem

Kokku kohustised ja netovara
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Tulemiaruanne
(eurodes)

2021

2020

Lisa nr

1 952 734

1 461 120

10

27 716

33 456

11

3

0

1 980 453

1 494 576

-616 085

-609 785

12

Jagatud annetused ja toetused

-49 167

-133 425

13

Mitmesugused tegevuskulud

-55 412

-33 161

14

-204 621

-156 973

15
6

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

Tööjõukulud
Põhivarade kulum ja väärtuse langus

-2 832

-2 832

Muud kulud

-1 260

-14 223

-929 377

-950 399

1 051 076

544 177

38 086

15 050

1 089 162

559 227

Kokku kulud
Põhitegevuse tulem
Muud finantstulud ja -kulud
Aruandeaasta tulem

16

14
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2021

2020

1 051 076

544 177

Põhivarade kulum ja väärtuse langus

2 832

2 832

Kokku korrigeerimised

2 832

2 832

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus

13 194

-18 391

Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus

13 575

5 881

461 434

1 156 286

1 542 111

1 690 785

-508 000

-400 000

0

200 000

22 734

18 359

-485 266

-181 641

Kokku rahavood

1 056 845

1 509 144

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses

2 260 569

751 425

Raha ja raha ekvivalentide muutus

1 056 845

1 509 144

11 212

0

3 328 626

2 260 569

Lisa nr

Rahavood põhitegevusest
Põhitegevuse tulem
Korrigeerimised

Muud rahavood põhitegevusest
Kokku rahavood põhitegevusest

6

Rahavood investeerimistegevusest
Tasutud muude finantsinvesteeringute soetamisel
Laekunud muude finantsinvesteeringute müügist
Laekunud intressid
Kokku rahavood investeerimistegevusest

Valuutakursside muutuste mõju
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

2

2
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Kokku netovara
Sihtkapital/Osakapital
nimiväärtuses
31.12.2019
Aruandeaasta tulem
31.12.2020
Aruandeaasta tulem
31.12.2021

Akumuleeritud tulem

9 587

384 408

393 995

0

559 227

559 227

9 587

943 635

953 222

0

1 089 162

1 089 162

9 587

2 032 797

2 042 384
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi 2021. 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 2021. 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)

31.12.2021

31.12.2020

Raha pangakontol

3 328 626

2 260 569

Kokku raha

3 328 626

2 260 569

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2021
Nõuded ostjate vastu
Ostjatelt laekumata
arved
Muud nõuded
Intressinõuded
Ettemaksed
Tulevaste perioodide
kulud
Kokku nõuded ja
ettemaksed

12 kuu jooksul
8 998

8 998

8 998

8 998

7 009

7 009

7 009

7 009

104

104

104

104

16 111

16 111

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
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Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

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

31.12.2021

31.12.2020

Maksuvõlg

Maksuvõlg
70

0

0

222

9 979

7 934

17 257

14 006

953

808

1 242

1 008

29 501

23 978

Lisa 5 Pikaajalised finantsinvesteeringud
(eurodes)

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

Kokku
Võlakirjad

Muud

31.12.2020

246 000

331 100

577 100

Soetamine

508 000

0

508 000

31.12.2021

754 000

331 100

1 085 100
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Lisa 6 Materiaalsed põhivarad
(eurodes)

Kokku

Muud masinad
ja seadmed
31.12.2019
Soetusmaksumus

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

Amortisatsioonikulu

-2 832

-2 832

Soetusmaksumus

14 160

14 160

Akumuleeritud kulum

-6 136

-6 136

8 024

8 024

Akumuleeritud kulum

31.12.2020

31.12.2021

Jääkmaksumus

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2021

12 kuu jooksul

Lisa nr

Võlad tarnijatele

27 011

27 011

Võlad töövõtjatele

23 147

23 147

Maksuvõlad

29 501

29 501

Muud võlad

774

774

774

774

80 433

80 433

Muud viitvõlad
Kokku võlad ja ettemaksed

31.12.2020

12 kuu jooksul

4

Lisa nr

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

4
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Lisa 8 Võlad töövõtjatele
(eurodes)

31.12.2021

31.12.2020

Palgavõlg

12 161

10 545

Puhkusekohustused

10 986

6 489

0

3

23 147

17 037

Aruandvad isikud
Kokku võlad töövõtjatele

Lisa 9 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)

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

31.12.2020

Laekunud

Kajastatud
tulemiaruandes

Kohustised

31.12.2021
Kohustised

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
Ravi ja toetuste
sihtfinantseerimine

1 822 510

1 077 519

-616 085

2 283 944

Kokku
sihtfinantseerimine
tegevuskuludeks

1 822 510

1 077 519

-616 085

2 283 944

Kokku sihtotstarbelised
tasud, annetused ja
toetused

1 822 510

1 077 519

-616 085

2 283 944

Lisa 10 Annetused ja toetused
(eurodes)

2021

2020

616 085

609 785

Mittesihtotsatarbelised annetused ja toetused

1 336 649

851 335

Kokku annetused ja toetused

1 952 734

1 461 120

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

Rahalised ja mitterahalised annetused
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2021

2020

Rahaline annetus

1 952 734

1 461 120

Kokku annetused ja toetused

1 952 734

1 461 120

2021

2020

27 716

25 711

0

7 745

27 716

33 456

Lisa 11 Tulu ettevõtlusest
(eurodes)

Jõulukaartide ja meenete müük
Reklaam
Kokku tulu ettevõtlusest

Lisa 12 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

2021

2020

80 437

67 790

Annetatud aparatuur ja abivahendid

182 861

67 333

Annetatud ravimid

106 880

24 386

Osutatud ravi- ja hooldusteenused

159 154

105 358

18 245

50 606

6 737

59 823

61 771

234 489

616 085

609 785

Tööjõukulud

Ravireisid välismaale
Haruldaste haigustega lastele makstud toetused
Muud
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide
otsesed kulud

Lisa 13 Jagatud annetused ja toetused
(eurodes)

2021

2020

11 197

17 477

Aparatuur

1 650

27 601

Makstud toetused MTÜ-dele jms.

6 200

88 347

Harvikhaiguste keskus

18 958

0

Muu

11 162

0

Kokku jagatud annetused ja toetused

49 167

133 425

Makstud toetused
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Lisa 14 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

2021

2020

3 333

4 575

Lähetuskulud

540

306

Koolituskulud

0

30

Tellitud teenustööd

16 582

11 970

Reklaami- ja kampaaniakulud

12 022

1 532

Ettevõtlusega seotud kulud

15 086

9 082

7 849

5 666

55 412

33 161

2021

2020

209 699

165 142

70 863

55 818

4 497

3 804

285 059

224 764

80 437

67 790

7

5

Mitmesugused bürookulud

Muud
Kokku mitmesugused tegevuskulud

Lisa 15 Tööjõukulud
(eurodes)

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

2021. aastal moodustasid fondi töötajate töötasud 149 263 eurot, lepinguliste ravitugiteenuste osutajate töötasud 318 eurot ja
lepinguliste ravitugiteenuste osutajate töötasud, mis olid sihtotstarbeliselt finantseeritud, 60 117 eurot.
2020. aastal moodustasid fondi töötajate töötasud 114 477 eurot, lepinguliste ravitugiteenuste osutajate töötasud 50 665 eurot, mis
olid sihtotstarbeliselt finantseeritud.
Töötasudele lisandusid sotsiaalmaksude kulud.

Lisa 16 Muud finantstulud ja -kulud
(eurodes)

2021

2020

Kasum (kahjum) valuutakursi muutustest

11 212

0

Intressid hoiustelt ja võlakirjadelt

26 874

15 050

Kokku muud finantstulud ja -kulud

38 086

15 050
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Lisa 17 Seotud osapooled
(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes
LÜHIAJALISED

31.12.2021

31.12.2020

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

0

3

Kokku nõuded ja ettemaksed

0

3

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

0

3

Kokku võlad ja ettemaksed

0

3

31.12.2021

31.12.2020

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

100 000

100 000

Kokku nõuded ja ettemaksed

100 000

100 000

2021

2020

70 064

57 960

Nõuded ja ettemaksed

Võlad ja ettemaksed

PIKAAJALISED
Nõuded ja ettemaksed

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud
olulised soodustused

Arvestatud tasu

Pikaajaline nõue on tähtajaline hoius Bigbankis, tähtajaga 28.10.2024 intressimääraga 1,65% aastas.
Seotud osapooled on teinud annetusi 2021. aastal kokku summas 2015 eurot.
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