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Tegevusaruanne

Üldinfo

Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond (edaspidi sihtasutus ja Lastefond) on asutatud 14. novembril  2000. aastal.

Sihtasutuse asutajad on Priit Alamäe, Teet Jagomägi, Aino Järvesoo, Arno Justus, Mart Einasto, Jaan Kallas, Antti Kask, Malle Keis, Jaan

Kelder, Jüri Kirss, Juhan Kolk, Aare Märtson, Robert Närska, Aune Past, Jaanus Pikani, Andres Piirsoo, Parvel Pruunsild, Uudo Reino, Piret

Roos, Urmas Siigur, Olari Taal, Tiina Talvik, Raul Talvik, Jaano Uibo, Karin Varik ning Merli Šiff.

Sihtasutuse nõukogus on kaheksa liiget: Reet Hääl, Andres Koern, Peeter Tulviste ning asutajaliikmetest Jaan Kallas, Antti Kask, Jaan Kelder,

Parvel Pruunsild ning Merli Šiff. Nõukogu esimees on alates 21. jaanuari 2011. aasta nõukogu koosoleku otsusega Jaan Kelder. Koosolekuid

korraldas nõukogu aasta jooksul kümnel korral, sagedusega kuus ühe korra (välja arvatud juunis ja juulis).

Lastefondil on üks täiskoormusega (1,0) juhatuse liikme lepinguga töötaja (tegevjuht) ja erinevatel perioodidel 2013. aasta jooksul ka osalise

koormusega projektijuht ning osalise koormusega turundusjuht. 2013. aasta Lastefondi töötajaskonna palgafond on kokku 67 674 eurot, sellest

töötajate brutopalk ja puhkusetasud 15 202 eurot ning projektide raames abivajavatele lastele ja peredele osutatud teenuste brutotasud 35 424

eurot. Lisaks panustavad sihtasutuse juures tasustamata tööga Lastefondi vabatahtlikud (60 inimest).

Lastefond tegutseb igapäevaselt 11. juunil 2007. aastal nõukogu koosolekul kinnitatud põhikirja ja Eesti Mittetulundusühenduste Ümarlaua

Suurkogul 7. aprillil 2002. aastal vastu võetud eetikakoodeksi alusel.

Visioon

Lastefondi visioon on aidata areneda tervel ja lastesõbralikul Eestil, kes hoolib oma kõige väiksematest elanikest.

Missioon

Lastefondi missioon on äratada kaaskodanikes hoolivust ja tähelepanu kõige õrnemate ja nõrgemate suhtes. 

Eesmärgid

Lastefondi eesmärkideks on:

1. Lastele antava arstiabi kvaliteedi edendamine TÜK Lastekliinikus ja teistes lastele arstiabi osutavates Kliinikumi struktuuriüksustes.

2. Lastele suunatud arstiabi korraldusega seotud probleemide teadvustamine ja avalikustamine.

3. Elanikkonna teadlikkuse ja harituse edendamineeesmärgiga vältida lastel esinevate haiguste teket ja arengut, tõhustada haiguste varajast

avastamist ja parandada ravitulemusi.

4. Lastel esinevate haigustega seotud sotsiaalsete probleemide lahendamisele kaasaaitamine.

5. Lastele, noorukitele ja pereliikmetele tervislike eluviiside propageerimine ja õpetamine.

Loetletud eesmärkide täitmiseks korraldab Lastefond koos koostööpartnerite, sponsorite ja vabatahtlikega heategevuslikke üritusi ning

heategevuskampaaniaid, laiendades pidevalt ettevõtete, organisatsioonide ja eraisikute annetusvõimalusi. 2013. aasta peamised ülesanded

eesmärkide täitmiseks olid: püsiannetajaskonna kasvatamine, vabatahtliku tegevuse arendamine ning Lastefondi eesmärke toetavate projektide

mahu kasvatamine.

Administratiivkulu (tegevjuhi, osalise koormusega arendusjuhi ja projektijuhi ning raamatupidaja töötasud koos maksudega, transport, side jm

kulud) piir on maksimaalselt 15% eelarveaasta tuludest ehk vähem kui 1/6. 

Lisaks on fondil palju häid koostööpartnereid, kes annavad oma panuse tasuta toodete või teenuste näol. Tallinnas Rävala puiesteel ja Tartus

Puusepa tänaval asuvad kontoriruumid on antud Lastefondile kasutamiseks tasuta (sh katavad üürileandjad Rävala st 5 OÜ ja SA Tartu Ülikooli

Kliinikum ka kommunaalkulud). Honda Motor Europe Ltd Eesti filiaal on andnud Lastefondile tasuta kasutamiseks auto Honda Jazz ning teostab

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

Suure ja rahaliselt tasustamata töö teevad ära kümned tublid vabatahtlikud üle Eesti, kes panustavad oma energiat lihtsalt soovist aidata

hädasolijaid ning rõõmust teha õiget asja, saades samal ajal kasuliku kogemuse edasiseks eluks. Vabatahtlikkuse alusel ja tasuta töötab fondi

asutamisest alates ka nõukogu, kes osaleb aktiivselt fondi töö ja strateegia suunamisel ning toetusotsuste arutamisel.

Lastefondi tegevuse põhialused

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

täiel määral).

• Reeglina ei anna fond abivajajale raha, vaid tasub abisaaja poolt esitatud arveid vastavalt eelnevalt sisse antud ja nõukogus heaks kiidetud 

taotlustele. Kui seda erandjuhtudel ka tehakse (nt seoses välismaal ravi saavate laste toetusega), siis on abisaaja kohustatud Lastefondile
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esitama kulutuste kohta aruande ja tšekid.

• Abitaotluse võib esitada nii toetust vajava lapse arst, vanem kui tugiisik. Selle laekumise järel võtab fondi töötaja taotlejaga ühendust,

selgitab asjaolusid ja esitab taotluse koos selgitustega nõukogule arutamiseks.

• Nõukogu tõstatab taotluse arutamisel alati ka küsimuse, kuidas fondi toetussumma kõige paremal moel konkreetset last ja peret aitaks.

Vaatame ka seda, kuidas pere üldiselt hakkama saab ning kas ja milline on kohaliku omavalitsuse panus – kui võimalik, jagame kulud

kohaliku omavalitsusega, kellel lasub seaduslik kohus oma inimeste eest hoolt kanda.

• Fondi tegevuse läbipaistvuse ja usalduse huvides on enamik meiepoolse toetuse saajatest nõustunud oma lapse pildi ja nime avaldamisega

fondi kodulehel ja pressimaterjalides. Loodame, et see jätkub nii ka edaspidi – täiesti tundmatu abisaaja jaoks on inimestel psühholoogiliselt

sageli keerulisem annetusotsust teha.

• Erineme mitmetest teistest Eestis tegutsevast toetusfondidest eeskätt selle poolest, et ei piirdu abivajajate toetamisel ainult oma kodulinnaga

- Lastefond on aidanud ja aitab haigeid lapsi üle Eesti (ka Tallinnas), sõltumata sellest, kas nad saavad ravi Tartu Ülikooli Kliinikumi

kliinikutes või mitte. Meie mitteametlik moto on „Täites lünki aastast 2000“.

  

Koostöö meediaga 

 

Lisaks heale koostööle meediaagentuuriga Mediapool Vizeum ja reklaamiagentuuridele Kontuur Leo Burnett ja  Newton töötab Lastefondi 

juhatus ja vabatahtlikkond igapäevaselt üha laialdasemate meediakajastuste nimel. Aasta jooksul saadeti välja 86 pressiteadet, ajakirjanduses, 

veebiväljaannetes, televisooonis ja raadios avaldati kokku 192 lugu. Regulaarselt kajastasid Lastefondi tegemisi “Kliinikumi Leht”, „Tartu 

Postimees“, „Õhtuleht“ ning Delfi uudisteportaal. Lastefond toetas ka käesoleval aastal ajakirja „Puutepunktid“ väljaandmist, et üha suuremal 

määral potentsiaalsete abivajajateni jõuda. Telemeedias kajastasid Lastefondi tegemisi kõige aktiivsemalt ETV „Puutepunkt“, „Aktuaalne 

Kaamera“ ja „Ringvaade“ ning Kanal 2 uudistesaade „Reporter“. Raadiokajastuste osas kajastasid Lastefondi tegemisi kõige enam ERR-i 

jaamad ja Kuku raadio. 2013. aasta lõpuks oli Lastefondi populaarsus sotsiaalmeedias tõusnud st aasta jooksul lisandus Lastefondi Facebooki´i 

ametlikul lehel 1000 fänni (kokku 2200 fänni). 

 

Lastefondi püsiannetajad 

 

Püsiannetuskampaaniate osas tegi Lastefond jätkuvalt koostööd reklaamiagentuuriga Kontuur Leo Burnett. 2013. aasta jooksul on 

püsiannetajate arv kasvanud 554-lt 680-le inimesele. Kui 2013. aasta jaanuaris oli igakuine püsiannetajaskonna summa kokku 2929 eurot, siis 

2014. aasta jaanuaris oli see vastavalt 4725 eurot. Lastefondi püsiannetajad on kõige enam 30-40-aastased naised (28,2), seejärel 

30-40-aastased mehed (15%) ning 40-50-aastased naised (13,2%). Kõigist püsiannetajatest on 66% naised ja 34% mehed. 

Enim püsiannetusi laekub läbi Swedbanki (68%), järgnevad SEB (27%), Nordea (3%), Danske Bank (2%). Lastefond jätkab tööd 

püsiannetajaskonna hoidmise ja kasvatamise suunal. 

 

Lastefondi heategevuskampaaniad, üritused ning toetus 

 

2012. aasta lõpul ja 2013. aasta alguses toimus kõigis Selverites üle Eesti kampaania "Koos on kergem". Tartu Selverites koguti annetusi 

rinnapiima analüsaatori ostmiseks. Uus rinnapiima analüsaator võimaldab ema rinnapiima sisalduse ja seisukorra väga täpselt määratleda, et 

oleks võimalik tagada vastsündinutele parima kvaliteediga toit. Tänu Selveri kampaaniale “Koos on kergem“ ja ehitusfirmale Rand ja Tuulberg 

soetati Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastekliinikusse rinnapiimaanalüsaator, mille maksumuseks koos lisaseadmetega oli 19 920 eurot. 

 

Lastefond alustas MTÜ-ga Klubi Tartu Maratoni viiendat koostööaastat, mille raames koguti annetusi reumahaigete laste ravivesivõimlemise 

toetamiseks. Tartu Maratoni üritustesarja raames toimus esmakordselt ka Teva Heateo jooks. 2013. aasta maratonihooajaga koguti 4000 eurot, 

mis võimaldas regulaarseid treeninguid 57 reumahaigele lapsele. 

 

Naistepäeval anti Tartu Ülikooli Kliinikumi Naistekliiniku sünnitusjärgsele osakonnale üle 30 lillelist voodikatet, mida õmblesid Tartu 

Kutsehariduskeskuse õpilased Siiri Küti juhendamisel. Voodikatted muudavad rõõmsamaks ja värvilisemaks perepalatid. 

 

Märtsis toimus Tallinna Lauluväljakul heategevuslik koguperepäev “Naistelt naistele”, mille raames koguti annetusi sügava ja raske puudega 

laste peredele vajaliku lapsehoiuteenuse toetamiseks 756 eurot. Samal päeval toimus ka Kekkose suusasõit Tehvandi Spordikeskuse 

eestvedamisel, kus koguti samuti annetusi sügava ja raske puudega laste toetuseks (847 eurot). 

 

Maikuus toimus heategevuslik Hair Fusion show 2013, mille piletimüügitulust ja kohapeal tehtud annetustest kogunes sügava ja raske puudega 

laste toetuseks 11 000 eurot. 

 

Juunikuus algas Radisson Blu Hotel Olümpia, kohviettevõte KAFO ja Lastefondi ühiskampaania, millega koguti annetusi üliharuldase 

nahahaigusega Cassandra ravi toetuseks (4 599 eurot). 

 

2013. aasta juunis sai alguse reklaamiagentuur Kontuur Leo Burnett poolt loodud avalik sotsiaalkampaania „Aita aitajal aidata!“ sügava ja raske 

puudega lastele hoiuteenuse pakkumiseks. Kampaaniale aitas leida meediapartnereid Mediapool Vizeum. Kokku koguti kampaaniate ja 

heategevuslike ettevõtmistega üle 30 000 euro. Kampaania eesmärgiks oli pakkuda lapsehoiuteenust pidevat järelvalvet ja abistamist vajavatele 

lastele vähemalt mõneks tunniks päevas spetsialisti hoole all, et vanemad saaksid puhata ja pühendada aega ka iseendale ning teistele 

pereliikmetele. 
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Lastefond soetas 25-le abivajajale hädavajalikud hooldusvoodid – kokku 35 377 euro väärtuses. Procter & Gamble’i ning Lastefondi talvise 

koostöökampaaniaga “Kingi lastele rõõmu” koguti 24 677 eurot funktsionaalvoodite ostuks sügava ja raske puudega lastele üle Eesti. Lastefondi 

taotluse peale otsustas 9 900 euro ulatuses ühekordset toetust välja maksta ka Sotsiaalministeerium ning fondi püsiannetajate toel lisati 

toetussummale 800 eurot. 

 

Suvel kuulutas Oriflame töötajaskonna seas välja unistuste konkursi ning kogus unistusi.  Ainulaadse unistuste konkursi võitis siiski ülekaalukalt 

väikelapse ema Svetlana Amelina unistus - aidata haruldase ja raske nahahaigusega Laurat. 1000-eurose toetustšeki eest kaeti Laura kolme 

kuu ravikulud. 

 

9. septembril sõlmisid Lastefond ning kosmeetikatoodete maaletooja OÜ Aravon koostööleppe, mille raames annetab ettevõte aasta jooksul igalt 

müüdud Geomar kehahooldustootelt 1 euro Lastefondile sügava ja raske puudega laste toetuseks. 

 

Septembri lõpus müüsid Lastefondi vabatahtlikud tuntud inimeste esemeid, et koguda annetusi Laura toetuseks. Tartu kirbuturul koguti 531 

eurot ja Tallinnas koguti 178 eurot. 

 

16. oktoobril andis MTÜ Eesti Pimedate Liit Lastefondile üle tunnustuse "Aasta tegu 2013" joonisfilmile "Lotte ja kuukivi saladus" kirjeldustõlke 

valmistamise algatamise ja rahastamise eest. 

 

2013. aasta sügisel sai võimalikuks anda oma panus haigete laste abistamiseks soetades Lastefondi kodulehe vahendusel fondi 

heategevuslikke meeneid. 

 

12. novembril sai alguse Lastefondi, Pelgulinna Sünnitusmaja Toetusfondi ning Tallinna Lastehaigla Toetusfondi ühine enneaegse sünni päevale 

pühendatud heategevuskampaania kogumaks annetusi perekeskse ravi edendamiseks vastsündinute osakondades. 

 

Novembrikuus viidi läbi koostööprojekt PÖFF-iga, mille raames koguti annetusi kirjeldustõlgete tegemiseks joonisfilmidele. 2013. aastal valmisid 

kirjeldustõlked joonisfilmile „Ada ja Otto“ ja „Lepatriinude jõulud”. 

 

Lastefond korraldas oma 13. sünnipäeva puhul fotokonkursi, et parimate töödega kaunistada Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastekliiniku seinu. 

Konkursi teemaks oli „Laps läbi fotosilma“ ning kõigist laekunud töödest valiti välja 25 parimat. Näitus avati Lastefondi 13. sünnipäeval 14. 

novembril. Lisaks viidi sünnipäeva puhul läbi veebipõhine viktoriin, kus pani oma fonditeemalised teadmised proovile 83 inimest. 13. 

sünnipäevale sobilikult vastas kõigile küsimustele õigesti 13 osalenut. 

 

14. november on ka ülemaailmne diabeedipäev, mille raames korraldas Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts koostöös Lastefondi ja ravimifirmadega 

veresuhkru mõõtmise kõikides Eestimaa Selverites. 

 

18. novembril sai alguse Lastefondi ja raadiojaama Ring FM kahenädalane heategevuskampaania, millega koguti annetusi Tartu Ülikooli 

Kliinikumi Naistekliinikule digitaalsete vererõhuaparaatide soetamiseks. 

 

Lastefondi heategevuslik kirbuturg kolis külmade saabudes internetikeskkonda: 2.–20. detsembrini toimus osta.ee portaalis sügiseste 

kirbuturgude jätkuna jõuluoksjon, kus tulid müügile tuntud inimeste poolt fondile annetatud asjad. Oksjoni tulu läks haruldase nahahaigusega 

Laura toetuseks. 

 

14. detsembril toimus teist aastat järjest TÜ Akadeemilise Spordiklubi eestvedamisel heategevuslik kergejõustiku jõuluvõistlus, mille 

osavõtutasust saadud tulu annetati liigesehaigete laste ravivesivõimlemise toetuseks. 

 

Lastefond koostöös kunstnik Epp Maria Kokamäega ning loovagentuuriga Newton andis välja heategevusliku jõulukaardi, mille müügist saadud 

tulu suunati sügava ja raske puudega laste ning nende perede toetuseks. Suurimaks jõulukaartide soetajaks oli taaskord BigBank. Lastefondi 

eestvedamisel hangiti ka 2013. aasta jõuludel Tartu Tarbijatekooperatiivilt kommipakid jõule haiglas veetvatele lastele Tartu Ülikooli Kliinikumi 

Lastekliinikusse, Tartu Ülikooli Kliinikumi Psühhiaatriakliiniku lasteosakonda ja Tartu Ülikooli Kliinikumi Kirurgiakliiniku lasteosakonda. 

 

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

aparatuur, mille abil on muu hulgas võimalik diagnoosida ka amblüoopiat ehk nn laisa silma sündroomi. 

 

17. detsembril avati Lastefondi eestvedamisel Tartu Ülikooli Kliinikumis vähihaigete laste rõõmuks püsinäitus tuntud raadiomehe ja hobifotograaf 

Alari Kivisaare loodusfotodega. 

 

20. detsembrist  kuni 31. detsembrini oli kõigil headel inimestel võimalus toetada üliharuldase nahahaigusega 3-aastast Laurat soetades 

sooduspakkumiste ostukeskkonnast niihea.ee heategevusliku vautšeri. 

 

23. detsembril oli Kanal 2 eetris heategevuslik saade „Jõulusoojus“, mille eesmärgiks oli koguda telefoniannetuste teel raha 

Lastefondi ja Pelgulinna Sünnitusmaja Toetusfondi ühisprojekti tarbeks, et toetada kõiki Eesti sünnitusmajasid ja osakondasid 

bilirubiinimõõtjatega. 

 

Lisaks toetas Lastefond 2013. aastal jätkuvalt ihtüoosihaigeid lapsi vajalike nahahooldustoodete hankimisel, abistas erinevaid haruldasi haigusi
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põdevaid lapsi ravimite ja muu vajaliku ostmisel, jätkas sügava ja raske puudega lastele toidusegude hankimist ja transporditoetuste maksmist, 

aitas diabeeti põdevaid lapsi insuliinipumpade ja teiste tarvikute soetamisel, jätkas asenduskodude toetamist, toetas kõnnipatoloogiaga lastele 

kõnnianalüüside tasumist ning korraldas liigesehaigetele lastele vesiravivõimlemist ja maksis selle eest. 

 

Kindlasti on oluline märkida, et lisaks eelnevalt mainitud pikaajalistele toetusprojektidele toetati 2013. aastal ka kümneid erinevaid lapsi ja 

organisatsioone ühekordselt. Täpsemalt saab lugeda meie kodulehelt www.lastefond.ee.  

 

Suuremad sponsorid ja juriidilisest isikust annetajad olid 2013. aastal: Honda, Aasta Auto, Alexela, Baltresto, Bigbank, BLRT Grupp, Det Norske 

Veritas Eesti, Eesti Volkswageni Klubi, Ehitus5Eco, Ehitusfirma Rand ja Tuulberg, Elke Auto, Eumar Santehnika, FIE Meelis Kaasiku 

käsitöökamber, Fortum, Fusion Show, Grazydeal, Hotell Olümpia, Infokalender (Niihea.ee), In-Trade Company, Jazz Pesulad, Joint Holdings, 

Lemeks, KL Games, Meira Eesti, Mobest Media, Nutri Kaubanduse, Oriflame Eesti, Procter & Gamble, PÖFF, Ragn-Sells, Rehvimeister, Selver, 

Semetron, Swedbank, Tartu Uusapteek ja UAB Sicor Biotech Eesti Filiaal. Täname kõiki nimetatud toetajaid ja ka eraisikutest toetajaid, keda 

meil ei ole õigus avaldada.  

 

Vastavalt nõukogu koosolekute otsustele paigutati 2013. aastal tähtajalisele hoiusele 250 000 eurot. 

 

Lastefondi bilansimaht on suurel määral kasvanud just tänu põhivara suurenemisele kokku 113 062 euro väärtuses soetatud aparaatide, 

seadmete, abivahendite arvelt. Sihtasutus on andnud tasuta rendile kümneid seadmeid ja aparaate peamiselt Tartu Ülikooli Kliinikumi 

Lastekliinikule ning Naistekliinikule, aga hoolitsenud ka selle eest, et vajalikud seadmed saaksid teistesse Eesti sünnitusmajadesse 

(„Jõulusoojuse“ saate raames hangitud aparaadid). 

 

Lastefondi eesmärke toetavad projektid 

 

Lastefond jätkas kogemusnõustamise pakkumist inimestele, kes on sattunud kriisiolukorda enda või oma lapse haiguse, trauma, erivajaduse 

vms tõttu. Eesti-Šveitsi koostööprogrammi Vabaühenduste Fond ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK) rahastuse toel jätkus projekt 

„Kogemusnõustamine Tartu Ülikooli Kliinikumis“. Lisaks kahele olemasolevale lastekliiniku kogemusnõustajale alustasid tööd veel 5 

kogemusnõustajat (1 lastekliinikus, 1 hematoloogia-onkoloogia kliinikus, 2 psühhiaatriakliinikus ja 1 kirurgiakliinikus). 

42 208-eurose eelarvega projekti kaudu pakuti 2013. aastal tasuta kogemusnõustamise teenust SA TÜ Kliinikumis järgnevalt: 

• Lastekliinikus: individuaalnõustamist 837,5h, grupinõustamist 39h. 

• Psühhiaatriakliinikus: individuaalnõustamist 81h, grupinõustamist 29h. 

• Hematoloogia-onkoloogia kliinikus: individuaalnõstamist 167h, grupinõustamist 4h. 

• Kirurgiakliinikus: individuaalnõustamist 144h, grupinõustamist 0h.          

KÜSK projekt lõppes 2013. a oktoobris ning teenuse rahastamise võtsid üle SA Tartu Ülikooli Kliinikum koostöös Tartu linnaga. Algasid ka 

läbirääkimised Sotsiaalministeeriumiga ning koostöös erinevate huvigruppidega alustati kogemusnõustamise teenusekirjelduse koostamist. 

 

Alates oktoobrist 2012 käivitus Lastefondis projekt H.E.A. – Heategevusega Eestimaa Aktiivseks, mille kogumaksumus oli 5 111 eurot, millest 4 

377 eurot kattis regionaalministri valitsemisala ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital. Projekti H.E.A. – Heategevusega Eestimaa Aktiivseks eesmärk 

oli luua hästi toimiv vabatahtlike süsteem, mille abil kaasatakse senisest enam püsivabatahtlikke. Projekti otseseks sihtgrupiks olid Lastefondi 

vabatahtlikud (sh professionaalsed vabatahtlikud). Projekti kaudseks sihtgrupiks olid kodanikud, kes saavad projekti käigus infot Lastefondi 

põhitegevuste ja vabatahtlikutöö võimaluste kohta. Projekti peamised tegevused viidi ellu 2013. aastal ning nendeks olid - eesmärgistatud 

vabatahtlike värbamine ja koolitus; vabatahtlike motivatsioonisüsteemi arendamine; püsiannetajate värbamine kaubanduskeskustes; 

reklaamvideo loomine; Lastefondi kodulehe arendamine. 

 

Lastefond jätkas ka 2013. aastal laste vaimse tervise valdkonna parendamist. Seetõttu esitati Swedbanki annetuskeskkonnale „Ma armastan 

aidata“ projekt „Hoolime koos laste vaimsest tervisest“, mis sai positiivse toetusotsuse ning projekti tegevused käivitusid 2013. aasta juunist. 

 Projekti eesmärk on pakkuda lastega töötavatele nii eesti kui ka vene keelt kõnelevatele spetsialistidele täiendõpet paremaks koostööks 

erivajadustega lastega. Projekti käigus viiakse läbi 9 psüühika- ja käitumishäirete teemalist intensiivkoolitust SA Tartu Ülikooli Kliinikumi 

Psühhiaatriakliiniku lasteosakonna tipp-spetsialistide poolt, kelle hulka kuuluvad lastepsühhiaatrid, kliinilised lapsepsühholoogid, logopeedid, õde 

ja sotsiaaltöötaja. Projekti lõppedes (mai 2014) on plaanis avaldada Lastefondi kodulehelt tasuta allalaetav e-kogumik, mis sisaldaks koolitustel 

käsitletud teemasid. 

 

Lastefondi vabatahtlik tegevus 

 

Vabatahtlikkonna tegevuste arenduseks esitati 2012. aastal arendusporjekt „H.E.A. – Heategevusega Eestimaa Aktiivseks“ Kodanikuühiskonna 

Sihtkapitali poolt avatud vabaühenduste tegevusse vabatahtlike kaasamise suutlikkuse tõstmise taotlusvooru. Koostöös reklaamiagentuuriga 

Kontuur Leo Burnett loodi püsiannetajaskonna ja vabatahtlikkonna värbamiseks Mõmmikuga pildistamise kampaania visuaalid (mõmmikuga 

„Naerata“ roll-upid, t-särgid, flaierid). Kirjeldatud pildistamised maksott Mõmmikuga toimusid kogu 2013. aasta vältel.  

 

Alates 6. maist kuni 13. maini toimus Lastefondi ja Tartu Kaubamaja kampaania, mille raames koguti mänguasju ning raamatuid Tartu Ülikooli 

Kliinikumi lasteosakondadesse. 

 

13. detsembril külastasid Lastefondi vabatahtlikud Ida-Virumaal Tudulinnas asuvat asenduskodu MTÜ Maria ja lapsed, et pakkuda sealsetele 

lastele vahvate tegevuste läbi vaheldust ja jõulurõõmu. 
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14.–18. detsembrini on kõigil huvilistel võimalik külastada Tartu Kaubamajas ning Tallinnas Kristiine Keskuses Lastefondi jõulukontoreid, et teha

pisike heategu annetuse või heategevusliku jõulukaardi saatmise näol. 

 

Lisaks Klubi Tartu Maratoni suurüritustele osalesid vabatahtlikud mitmekümnel üritusel üle Eesti (nt noorte infomessil Teeviit jpt), kus teavitati

fondi tegevusest ning tutvustati fondi tegevust abivajajatele ja potentsiaalsetele annetajatele. 

 

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

 

Suurimad vabatahtlikkonna tegevuse toetajad olid: Vilde Lokaal & Kohvik, Lokaal Sumin, Radisson Blu Hotell Olümpia, Pühajärve Puhkekeskus,

Meira, Teater Vanemuine, Kaanoni Koopiakeskus, Sebe, Dedi, Aura Keskus. Kõik toetajad on välja toodud Lastefondi kodulehel

www.lastefond.ee. 

 

2014. aasta tegevussuunad 

 

Peamised tegevussuunad eelolevaks majandusaastaks Lastefondi eesmärkide tulemuslikumaks täitmiseks: 

1.      Hoida ja kasvatada püsiannetajaskonda. 

2.      Toetada sügava ja raske puudega laste ja nende perede toimetulekut. 

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

 

Peamised suhtarvud    

Lähteandmed 2013 2012 2011

Raha 124066 78391 74944

Käibevara 333421 366710 363477

Lühiajalised kohustused 130144 128484 109055

Aruandeaasta tulem 39803 87382 56073

Netovara 402337 362533 275149

Varad 532481 491018 384215

    

Näitajad 2013 2012  

Puhas käibekapital 203277 238226  

Maksevalmiduse kordaja 0,95 0,61  

Koguvara tulutootvuse tase - ROA 0,075 0,18  

Omakapitali tulutase - ROE 0,10 0,24  



8

Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond 2013. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2013 31.12.2012 Lisa nr

Varad    

Käibevara    

Raha 124 066 78 391 2

Finantsinvesteeringud 200 000 280 000 3

Nõuded ja ettemaksed 9 354 8 319  

Kokku käibevara 333 420 366 710  

Põhivara    

Materiaalne põhivara 199 060 124 307 5

Kokku põhivara 199 060 124 307  

Kokku varad 532 480 491 017  

Kohustused ja netovara    

Kohustused    

Lühiajalised kohustused    

Võlad ja ettemaksed 9 012 22 102 6

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused 121 132 106 382  

Kokku lühiajalised kohustused 130 144 128 484  

Kokku kohustused 130 144 128 484  

Netovara    

Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses 9 587 9 587  

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 352 946 265 564  

Aruandeaasta tulem 39 803 87 382  

Kokku netovara 402 336 362 533  

Kokku kohustused ja netovara 532 480 491 017  
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2013 2012 Lisa nr

Tulud    

Annetused ja toetused 310 332 261 067 10

Tulu ettevõtlusest 5 879 4 186 11

Muud tulud 241 1 408  

Kokku tulud 316 452 266 661  

Kulud    

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -93 191 -38 694 12

Jagatud annetused ja toetused -59 660 -52 823 13

Mitmesugused tegevuskulud -15 137 -20 025 14

Tööjõukulud -67 674 -60 143 15

Põhivara kulum ja väärtuse langus -38 310 -16 390  

Muud kulud -7 853 -344  

Kokku kulud -281 825 -188 419  

Põhitegevuse tulem 34 627 78 242  

Muud finantstulud ja -kulud 5 176 9 140  

Aruandeaasta tulem 39 803 87 382  
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2013 2012

Rahavood põhitegevusest   

Põhitegevuse tulem 34 627 78 242

Korrigeerimised   

Põhivara kulum ja väärtuse langus 38 310 16 390

Muud korrigeerimised -2 040 0

Kokku korrigeerimised 36 270 16 390

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus -1 035 30 102

Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus -13 090 21 850

Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,

toetustest
199 453 103 501

Muud rahavood põhitegevusest -182 664 -106 231

Kokku rahavood põhitegevusest 73 561 143 854

Rahavood investeerimistegevusest   

Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel -113 062 -119 959

Tasutud muude finantsinvesteeringute soetamisel -150 000 -160 000

Laekunud muude finantsinvesteeringute müügist 230 000 130 111

Laekunud intressid 5 176 9 140

Kokku rahavood investeerimistegevusest -27 886 -140 708

Kokku rahavood 45 675 3 146

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 78 391 74 944

Raha ja raha ekvivalentide muutus 45 675 3 146

Valuutakursside muutuste mõju 0 301

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 124 066 78 391



11

Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond 2013. a. majandusaasta aruanne

Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Sihtkapital/Osakapital

nimiväärtuses

Akumuleeritud tulem

31.12.2011 9 587 265 564 275 151

Aruandeaasta tulem 0 87 382 87 382

31.12.2012 9 587 352 946 362 533

Aruandeaasta tulem 0 39 803 39 803

31.12.2013 9 587 392 749 402 336
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi 2013. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea

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

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

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

alusel. 

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

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Võrreldes eelmise aruandeperioodiga on muutunud varade sihtfinantseerimise põhimõte. 2013. aastal on lähtutud netomeetodist varasema

brutomeetodi asemel. Nimetatud muudatus ei toonud kaasa muudatusi varasemates perioodides.

Raha

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

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

ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

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

varad ja kohustused seisuga 31. detsember 2013 on ümber hinnatud eurodesse bilansipäeval kehtinud valuutakursside

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

Finantsinvesteeringud

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

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

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

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

Finantskohustused kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses.

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

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

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

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

omandiõiguse müüdud finantsvara üle.

SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond kajastab Finantsinvesteeringute all lühiajalisi, tähtajalisi hoiuseid.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid ostjate vastu kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud tõenäoliselt

laekuvatest summadest lähtudes. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi

maksevõime kohta. Ostjatelt laekumata arved, mille maksetähtaeg on ületatud rohkem kui 360 päeva võrra, on kantud kuludesse täies

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

kulu vähenemisena.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

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

langusest tulenevad allahindlused. 

Olulisuse printsiibist lähtudes kajastatakse põhivarana need varaobjektid, mille soetusmaksumus ületab 200€ ja mille kasulik eluiga on üle ühe 

aasta. Madalama soetusmaksumusega või lühema kasuliku elueaga varaobjektid kantakse kasutusse võtmisel kuluks ning nende üle peetakse 

arvestust bilansiväliselt. 

Juhul, kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest olulistest komponentidest, millel on erinevad kasulikud eluead,
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võetakse need komponendid raamatupidamises arvele eraldi varaobjektidena, määrates neile eraldi amortisatsiooninormid vastavalt

komponentide kasulikule elueale. 

Kui põhivara objekti valmistamine vältab pikema perioodi ja seda finantseeritakse laenuga, lülitatakse laenukasutuse kulutused

objekti soetusmaksumusse. Vara maksumusse kapitaliseeritakse laenukasutuse kulutused, mis on arvestatud alates vara

valmistamise alustamise hetkest kuni vara valmimiseni. 

Sihtasutus kasutab materiaalse põhivara amortiseerimisel lineaarset meetodit. 

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

eraldiseisvana ning määrataks talle sobiv amortisatsiooniperiood. 

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

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

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

mil vara lõppväärtus on langenud alla tema bilansilise jääkmaksumuse. 

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

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

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

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

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

hetke soetusmaksumusest, arvestades maha hinnangulise kulumi. 

Vara väärtuse vähenemine 

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

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

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

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

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

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

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

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

oleks kujunenud arvestades vahepealsetel aastatel normaalset amortisatsiooni.  

Põhivara arvelevõtmise alampiir    200

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi Kasulik eluiga

Masinad ja seadmed 4-5 aastat

Muu inventar 4-5 aastat

Annetused ja toetused

Annetused ja toetused kogutakse sihtfinantseeringuks kindla projekti rahastamiseks.

Varade sihtfinantseerimise kajastamisel on lähtutud netomeetodist – sihtfinantseerimise abil soetatud vara on võetud bilansis arvele

tema soetusmaksumuses ning varade soetamiseks saadud sihtfinantseerimise summa on kajastud kasumiaruandes perioodi

tuludena. Pikaajalisel sihtfinantseerimise kontol kajastatakse pikema kui ühe aasta pikkuste lepingutega kaetud kohustused. Soetatud vara 

amortiseeritakse kulusse  soetatud vara kasuliku eluea jooksul.  

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:

Asutus on lähtunud sihtfinantseerimiste kajastamisel netomeetodist. 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.
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Seotud osapooled

Seotud osapooltena kajastatakse nõukogu ja juhatuse liikmed, asutajaliikmed, nende abikaasad, elukaaslased ja nendega seotud ettevõtted.

Rahavoogude aruanne                      

Rahavoogude aruandes kajastatakse real: "Muu rahavoog põhitegevusest" - sihtfinantseerimise kasutamist, projektide korrigeerimist ja

kasutamist ning laekumata annetuste konto muutust.

Lisa 2 Raha
(eurodes)

 31.12.2013 31.12.2012

Raha pangakontol 124 066 78 391

Kokku raha 124 066 78 391

Lisa 3 Lühiajalised finantsinvesteeringud
(eurodes)

  Kokku

Muud

31.12.2011 250 112 250 112

Soetamine 160 000 160 000

Müük müügihinnas või

lunastamine
-130 112 -130 112

31.12.2012 280 000 280 000

Soetamine 150 000 150 000

Müük müügihinnas või

lunastamine
-230 000 -230 000

31.12.2013 200 000 200 000

Lastefondi finantsinvesteeringud koosnevad lühiajalistest, tähtajalistest hoiustest.

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

 31.12.2013 31.12.2012

Maksuvõlg Maksuvõlg

Üksikisiku tulumaks 1 264 1 980

Sotsiaalmaks 2 172 3 264

Kohustuslik kogumispension 115 141

Töötuskindlustusmaksed 197 263

Intress  42

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad 3 748 5 690
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Lisa 5 Materiaalne põhivara
(eurodes)

  Kokku

 Masinad ja

seadmed

Muu

materiaalne

põhivara
Arvutid ja

arvutisüsteemid
Muud masinad

ja seadmed

31.12.2011  

Soetusmaksumus 261 18 697 18 958 3 066 22 024

Akumuleeritud kulum -44 -1 018 -1 062 -224 -1 286

Jääkmaksumus 217 17 679 17 896 2 842 20 738

  

Ostud ja parendused 435 112 029 112 464 7 495 119 959

Amortisatsioonikulu -59 -14 731 -14 790 -1 600 -16 390

  

31.12.2012  

Soetusmaksumus 696 130 726 131 422 10 561 141 983

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

Jääkmaksumus 593 114 977 115 570 8 737 124 307

  

Ostud ja parendused  113 062 113 062  113 062

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

  

31.12.2013  

Soetusmaksumus 696 243 788 244 484 10 561 255 045

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

Jääkmaksumus 454 191 690 192 144 6 916 199 060
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Lisa 6 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2013 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi

12 kuu jooksul 1 - 5 aasta jooksul üle 5 aasta

Võlad tarnijatele 1 438 1 438   
Võlad töövõtjatele 3 826 3 826   
Maksuvõlad 3 748 3 748   
Kokku võlad ja

ettemaksed
9 012 9 012   

 

 31.12.2012 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi

12 kuu jooksul 1 - 5 aasta jooksul üle 5 aasta

Võlad tarnijatele 10 100 10 100   
Võlad töövõtjatele 6 312 6 312   
Maksuvõlad 5 690 5 690   
Kokku võlad ja

ettemaksed
22 102 22 102   

Lisa 7 Võlad tarnijatele
(eurodes)

 31.12.2013 31.12.2012 Lisa nr

Võlad tarnijatele 1 438 10 100 6

Kokku võlad tarnijatele 1 438 10 100  

Lisa 8 Võlad töövõtjatele
(eurodes)

 31.12.2013 31.12.2012

Palgavõlg 2 875 5 938

Puhkusekohustused 671 374

Aruandvad isikud 280 0

Kokku võlad töövõtjatele 3 826 6 312

Lisa 9 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses
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 31.12.2011 Saadud Tulu 31.12.2012

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks  

Sihtfinantseerimine projektid 16 163 39 965 -30 270 25 858

Ravi ja toetuste sihtfinantseerimine 83 639 63 537 -66 652 80 524

Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 99 802 103 502 -96 922 106 382

Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja

toetused
99 802 103 502 -96 922 106 382

 

 31.12.2012 Saadud Tulu 31.12.2013

Sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks  

Sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks  56 454 -56 454 0

Kokku sihtfinantseerimine põhivara

soetamiseks  56 454 -56 454 0

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks  

Sihtfinantseerimine projektid 25 858 37 047 -53 338 9 567

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

Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 106 382 142 999 -128 249 121 132

Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja

toetused
106 382 199 453 -184 703 121 132

2012. aastal oli Lastefondis käigus 19 erinevat projekti, millest ravi ja toetuste finantseerimiseks 11 ja uute tegevussuundade alustamiseks

ning toetamiseks 8. Toetust uute tegevussuundade toetuseks taotleti ja saadi KÜSK-ist, Sotsiaalministeeriumist ja Haridusministeeriumist.

Varad neto soetusmaksumuses

 2013

Saadud

Sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks  

Põhivara 56 454

Kokku sihtfinantseerimine põhivara

soetamiseks
56 454

Lisa 10 Annetused ja toetused
(eurodes)

 2013 2012

Mittesihtotsatarbelised annetused ja toetused 122 177 164 145

Sihtotstarbelised annetused ja toetused 188 155 96 922

Kokku annetused ja toetused 310 332 261 067
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Lisa 11 Tulu ettevõtlusest
(eurodes)

 2013 2012

Jõulukaartide ja meenete müük 5 879 4 186

Kokku tulu ettevõtlusest 5 879 4 186

Lisa 12 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

 2013 2012

Annetatud aparatuur 39 968 0

Annetatud ravimid 24 228 20 466

Osutatud raviteenused 28 995 18 228

Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsesed kulud
93 191 38 694

Lisa 13 Jagatud annetused ja toetused
(eurodes)

 2013 2012

Jagatud annetused 0 4 952

Makstud toetused 47 068 47 871

Aparatuur koduseks kasutamiseks 6 566 0

Ostetud toetusteenused 6 026 0

Kokku jagatud annetused ja toetused 59 660 52 823

Lisa 14 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

 2013 2012

Üür ja rent 455 628

Mitmesugused bürookulud 2 413 2 874

Lähetuskulud 0 1 096

Koolituskulud 91 796

Tellitud teenustööd 5 131 4 283

Reklaamikulud 3 225 5 912

Muud 3 822 4 436

Kokku mitmesugused tegevuskulud 15 137 20 025
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Lisa 15 Tööjõukulud
(eurodes)

 2013 2012

Palgakulu 50 626 44 564

Sotsiaalmaksud 17 048 15 579

Kokku tööjõukulud 67 674 60 143

Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsese kuluna
39 515 0

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 1 4

Sihtasutuse palgakulust moodustas 15202 eurot oma töötajate palk ja puhkusetasud ning 35424 eurot maksti tasudeks projektide

raames abivajavatele lastele teenuste osutamise eest. Oma töötajate keskmine arv täistööajale taandatuna on üks inimene, projektide

raames maksti tasusid kokku 29 inimesele.

Lisa 16 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2013 31.12.2012

Füüsilisest isikust liikmete arv 0 24

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

 

2012 Ostud

Tegev- ja kõrgema

juhtkonna ning olulise

osalusega eraisikust

omanike lähedased

pereliikmed ning

nende valitseva või

olulise mõju all olevad

ettevõtjad

667

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja

muud olulised soodustused
  

 2013 2012

Arvestatud tasu 11 655 21 667

Nõukogu liikmega seotud pangast tähtajalise hoiuse intressid olid 2013.a. 667€, hoiuse suurus 2013.a. oli 50 000.-€. Tähtajalise hoiuse

intressimäär on 1,85%.
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