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SIHTASUTUS TALLINNA LASTEHAIGLA TOETUSFONDI 2017.a. TEGEVUSARUANNE          

SA Tallinna Lastehaigla Toetusfond (edaspidi TF või Toetusfond)  on 1993.aastal asutatud 

heategevuslik fond, mille missioon on: 

• Muuta positiivsemaks ühiskonna suhtumist lastesse ja laste, eriti haigete laste, probleemidesse • Innustada kogukonna liikmeid panustama tervise ja teaduse arengu heaks, et muuta paremaks 
Eestis elavate laste ja nende perede elu • Aidata igati kaasa lapsesõbraliku haigla kujunemisele ja parima võimaliku meditsiiniabi 
osutamisele Tallinna Lastehaiglas 

Toetusfondi visioon on: 

• Tervemad lapsed • Hoolivam ühiskond 

2017.a. oli Toetusfondis tööl neli palgalist töötajat. 

Tänaseni kajastub ka TF kuluaruandes Tallinna Lastehaigla tasuta kasutuses oleva aparatuuri 

amortisatsioon.  Lihtsamaks on muutunud konkreetsete patsientide toetamise kord. Lisaks kuulub 

Toetusfondi ülesannete hulka  ka hangete korraldamine ning lepingute sõlmimine tarnijaga. 

Tallinna Lastehaigla Toetusfond on 25 tegutsemisaasta jooksul kogunud paljude heade inimeste ja 

ettevõtete abiga üle 5 miljonit euro annetusi. See raha on eelkõige kulunud haiglale kaasaegse 

aparatuuri, ravimite, terviseedendusprojektide ja töötajate koolituste finantseerimiseks. Aga ka 

osakondade uuendamiseks nagu 2017.a. – uute isolatsioonipalatite loomiseks lastehaigla 

onkoloogiaosakonda. Läbi aastate oleme pidanud tähtsaks Toetusfondi rolli heategevuse idee algataja 

ja levitajana ühiskonnas. 

2017.a. oli TF põhiprojekt: 

2016.a. novembrist alustas Tallinna Lastehaigla Toetusfond heategevuslikku kampaaniat “Ka õhk võib 

tappa” lastehaigla onko-hematoloogia osakonnas ravil olevate laste heaks. Kampaania jooksul koguti 

annetusi uute isolatsioonipalatite loomiseks raskelt haigetele lastele. Kampaania jätkus 2017 a. lõpuni 

ning selle kogumaksumuseks kujunes planeeritult 150’000 eurot. Laste kasvajate ravi on järkjärgult 

muutunud agressiivsemaks viimase 10-20 aasta vältel. Sellise ravi intensiivistamise põhjuseks ja 

eesmärgiks on laste tervenemise saavutamine  esimese valiku raviga, et vähendada  kasvajate 

retsidiive e. kordumisi ühel ja samal patsiendil. Agressiivne ravi, mis kestab aastaid, mõjutab peale 

soovitud pahaloomulise haiguse ka organismi kui tervikut. Seetõttu põevad need lapsed raviprotsessi 

käigus läbi mitmeid väga raskeid infektsioone. Infektsioone põhjustavad väliskeskonnas olevad 

viirused, bakterid, seeneeosed ning ka keha enda normaalne mikrofloora. Sellises nn „augus“ olevaid 

lapsi saame me kaitsta väliste infektsioonitekitajate vastu isoleerides neid väga puhastesse 

tingimustesse. Eriti oluline on puhas õhk („hepa- filtrid“). Selleks, et infektsioonide tekkimise risk 

miinimumini viia, paigutatakse need haiged haiglas viibides spetsiaalsetesse  iseseisva õhuvahetusega 
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ruumidesse. Sellega tagame laste ravi-ja elukvaliteedi parandamise. Kui täiskasvanute ravis on 

eesmärk eluea pikendamine, siis laste puhul on eesmärgiks täiesti terve laps! 

2 uut täiuslikku isolatsioonipalatit andsime lastehaiglale üle 4.jaanuaril 2018. Oma panuse palatite 

lapsesõbralikuks muutmisel andis Tallink Grupp AS, kes kinkis kummassegi palatisse interaktiivsed 

mängulauad; SHI SHI, kes pühademeeleolu loomiseks kinkis 2 ilusat kaunistatud jõulupuud ja 

SleepAngel allergivabad padjad 

2017.a. sügisel andis AS Selver heategevusliku kampaania „Koos on kergem“ kogutud annetuste eest  üle  lastehaiglale 

3 vajalikku aparaati vastloodud hingamisfüsioloogiakeskusele. 

Samal ajal sai lastehaigla vastsündinuteosakond komplekti rinnapiimaanalüsaatorist ja sellega kaasas 

käivatest aparaatidest. Komplekti kuulub rinnapiimanalüsaator, homogenisaator ja pastörisaator ning 

firma poolt lisatud pudelikorgistaja, mis hangiti Rootsi firmalt Viola Vitalis. Rinnapiima analüüsitakse ka 

Ida-Tallinna Keskhaiglas ja Tartu Ülikooli Kliinikumis. Meie seadmed on paigaldatud vastsündinute ja 

imikute maja 2. korrusele spetsiaalselt selle tarvis renoveeritud ruumi. Kahe päeva jooksul augusti lõpus 

aitas neid üles panna ja testida Stockholmi Karolinska Instituudi abistav insener, kes andis 

baasteadmised aparaatide kasutamiseks ja osakonna töötajate koolitamiseks. 

Lisaks lastehaigla vajadusteks soetatud aparatuurile oleme igal aastal toetanud ka individuaalselt lapsi, 

kes vajavad abi ravivahendite ja ravimite ostmisel. Nii toetasime taas diabeedihaigeid lapsi 

insuliinipumpade ja transmitterite ostul, terviselaagri organiseerimist  ülekaalulistele lastele, arstide ja 

õdede täiendkoolitust, väikese  Christiani reisi (perega) Berliini ravile,  epilepsiahaiget last 4000 euroga 

ravimite ostul, 18’000 eurot maksnud ravimi ostu onkoloogiaosakonna patsiendile, nõuandetelefoni 

„Lastearst Kuuleb“ ülalpidamiseks kulus  18’900 eurot. Lastereanimobiili kütusetoetus Neste Eesti –lt 

oli 13’000 euro väärtuses. 

Tallinna Lastehaigla Toetusfond on aidanud igal aastal tasuda kõigi vajalike ravimite eest, mis ei ole 

veel jõudnud Haigekassa hinnakirja, aga mida meie arstid on pidanud efektiivseks raviks vajalikuks. 

Kampaania ja projektide kajastamisel on meil jätkuvalt abiks olnud paljud meediaväljaanded- Sky 

Media, Raadio Kadi, ERR raadiojaamad, Ring FM, Ühinenud Ajakirjad, Ajakirjade Kirjastus, Saarte 

Hääl, Meie Maa, AS Äripäev,  SLÕhtuleht, Raplamaa Sõnumid, Põhjarannik, Eesti Päevaleht, Eesti 

Ekspress, Maaleht (Ekspress Meedia), Delovõje Vedomosti, Referent, MK Estonia, Terviseleht, 

Kroonika, Haabersti Postipoiss, Pirita Linnaosa leht, Kristiine Linnaosa leht, Mustamäe leht, ETV, TV3, 

Kanal2, ETV+, PBK, REN tv, Tallinna TV, Linnaekraanid, internetiportaalid delfi.ee, neti.ee, hot.ee, 

kv.ee, kv.rus, hydra.ee.  

Lisaks on meedia vahendusel ilmunud heategevustemaatikat, s.h. Toetusfondi töid ja tegemisi, 

käsitlevaid artikleid- EPL, Ringvaade, Tallinna TV, Vikerraadio. Kodumeediakanalite kõrval oleme 

korduvalt saatnud TF tööd ja lastehaigla vajadusi tutvustavaid artikleid ning  pildimaterjali ka Kanada, 

USA ja Rootsi eestlaste ajalehtedesse.  Laia kajastuse Tallinna Lastehaigla Toetusfondi ettevõtmistest 

saime taas 2017. aastal Toronto eestlaste lehes „Eesti Elu”.  
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Toetusfondi ürituste ja heategevuslike kampaaniate kujundusliku poole pealt ja heade ideede ning 

ettepanekutega on pikki aastaid abistanud TBWA Eesti. 2016.a sügisel liitus TBWA uue omanikuga 

Imagine AD OÜ-ga. Sellest ajast saadik on Imagine valinud Tallinna Lastehaigla Toetusfondi oma 

heaks partneriks, kellele tehakse kõik agentuuri tööd tasuta. 2017.a. jätkasime koos  kampaaniaga „Ka 

õhk võib tappa“. Kampaania reklaam oli laidaldane ja hästi märgatav, millest andis tunnitust ka oluliselt 

suurenenud annetuste summa. Oleme koos välja töötanud juba uusi huivtavaid projekte, mis põhiliselt 

käivituvad 2018a.  

2017.a. jätkus uute vahvate urmelite tulek lastehaiglasse – nimelt on urmelid kujutatud kõigil 

lastehaiglas kasutuses olevatel pikkusmõõdikutel. 2017.aastal tegime algust toreda urmelite 

jätkukommunikatsiooniplatvormiga, mis kulmineerub 2018.a. jõuluajal ilmuva „urmelite 

muinasjuturaamatu“ trükki minekuga. 

Toetuste kogumiseks on jätkuvalt tasuta annetustelefonid avanud Telia Eesti AS ja neile võimaldasid 

ristkasutuse Elisa Mobiilsideteenused Eesti AS ja TELE2 Eesti AS  ja Starman AS. Tallinna Lastehaigla 

Toetusfondi  annetustelefoninumbrid - 900 7705 -5 €, 900 7710 – 10 € ja 900 7715 – 25 €.  

2017.a. oli Tallinna Lastehaigla Toetusfondi kogutulu  628’916  eurot (lisaks ka mitterahalist abi 3864 

eurot). Lisaks võib tasuta meediareklaami ja muud tegevusabi hinnata vähemalt   350’’000 eurole. 

Suurimateks annetusteks olid  ETV „Jõulutunnel“ - kõnesid tehti kokku rohkem kui 27 000. Enim 

helistati numbrile, millega sai annetada viis eurot. 17 436 kõnega kogunes 87 180 eurot. 

Annetusnumbrile, mille kõne hinnaks oli 10 eurot, helistati 7785 korda. 25 eurot annetati kokku 2361 

korral. Annetustelefonid avati 1. detsembril ja need jäid avatuks 31. detsembri südaööni.;  AS Olerexi 

poolt detsembris korraldatud kampaania „Tangi ja kingi“ - Jõulukuul korraldas Olerex Tallinna 

Lastehaigla toetuseks punase lindi kampaania. Igalt erakliendi tangitud bensiiniliitrilt läks 1 sent Tallinna 

Lastehaigla Toetusfondile. Oma kampaaniaga sooviti toetada neid, kes ennast ise aidata ei saa – lapsi. 

Eesti ettevõttena peab Olerex oma kohuseks olla hoolivad ja hoidvad; AS Selver poolt korraldatud 

kampaania „Koos on kergem“ - Veebruaris anti kuueteistkümnes haiglas üle heategevusprojekti „Koos 

on kergem“ raames kogutud 123 800 eurot (annetus Toetusfondile oli 46’500). Neljateistkümnendat 

aastat korraldatava projekti raames koguvad kõik Selverid heategevuseks raha oma maakonna haigla 

laste- või sünnitusosakonnale. Haiglaid sai toetada iga poeskäiguga, šokolaadide ostuga ning müntide 

annetuskasti jätmisega.   

Samal perioodil on Toetusfond Tallinna Lastehaigla patsientide heaks teinud sihtkulusid kokku  309’453  

euro  väärtuses. Toetusfondi bilansis olevate meditsiiniaparaatide amortisatsioonikulu on 94’513 eurot.  

2016.a. jätkusid traditsioonilised toetused  Eesti Abistamiskomiteedelt USA-s ja Kanadas, Montreali 

Eesti Penionäride Klubilt ning annetused Tallinna Lastehaigla Toetusfondile eraisikutelt läbi EERO 

Kanadast. Eelmisel aastal  sai Toetusfond päranduse Rootsist, mida vahendas TF nõukogu liige Merike 

Martinson- kahjuks on juriidilised protseduurid pikendanud pärandi kogusumma üleandmist. 
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Tallinna Lastehaigla Toetusfondi nõukogu liige Tiit Kõuhkna toetas juba viieteistkümnendat korda  

lastehaigla parima arsti, nooarsti, õe ja seitsmendat aastat ka noorõe premeerimist. Selle 

märkimisväärse sündmuse puhul koostas lastehaigla kommunikatsioonijuht Tiina Eier kõigi 

autasusaajate tänudega mälestusraamatu Tiit Kõuhknale. Annetaja preemiafondi suurus on 6500  

eurot, millele fond lisab tulumaksusumma.  

Ka 2017.a. kirjutasime jätkuvalt taotluse ETV-le  „Jõulutunneli” raames kogutava toetuse 

sihtotstarbeliseks kasutuseks – Tallinna Lastehaigla Toetusfondi poolt 2018.a läbi viidava projekti 

„Enneaegsete vastsündinute intansiivraviüksuse perepalatite loomiseks““. Sellel aastal otsustas ERR-i 

juhtkond meie taotlust toetada. Jõulutunneli kogupäeva otsesaade toimus 25.dets.2017. Saatepäeva 

jooksul (aga ka eel ning kuni aastavahetuseni) kogunes 222’380 eurot annetusi porjekti heaks, mille 

eest soetatakse enamus palatite heaks vajalikust aparatuurist. 

2010 aastal alanud koostöö Tallinna Lastehaigla Toetusfondi ja Eesti Nukukunsti Majaga ning selle 

tulihingelise eestvedaja  Svetlana Pchelnikovaga jätkus 2017.a. aastal, kui maikuu alguses toimus 

rahvusvaheline nukunäitus Tallinna Lauluväljakul. Näituse  piletituluga toetati Tallinna Lastehaigla 

Toetusfondi.  

Üheksa aastat on Sakala Eragümnaasiumi lapsed korraldanud jõulukontserdi ja –laada. Fondile 

annetatud raha kasutasime seni ravimi ostmiseks epilepsiahaigele lapsele. Kuid lõpuks on kandnud 

vilja  Oskari vanemate ja tema raviarsti dr. Sanderi mitmed pöördumised EHK poole ravimi 

kompenseerimiseks. 2017.a. toetasid Sakala Erakooli lapsed ja lastevanemad diabeedihaigetele 

lastele insuliinipumpade ostu. 

Lisaks Sakala Eragümnaasiumile toimusid kooliõpilaste heategevuslikud laadad ka paljudes teistes 

koolides. Nii toetasid lastehaiglas ravil olevaid lapsi õpilased GAGist, Eesti Rahvusvahelisest Koolist, 

Tallinna Õismäe Vene Lütseumist, Kannuka Koolist, Kadrioru Saksa Gümnaasiumist, Tallinna 

Mustamäe Reaalgümnaasiumist, Kohila Keskkoolist, Viimsi Kooli 7c klassist. 

Ka 2017.a.tehti Tallinna Lastehaigla Toetusfondile mitmeid sünnipäevaannetusi.  

1986. aastal alustas EY Milwakes USAs Entrepreneur Of The Year ehk Aasta Ettevõtja konkursi 

korraldamist. Selle eesmärgiks oli tunnustada ettevõtjaid, kes tänu oma leidlikkusele ja sihikindlusele 

olid üles ehitanud edukaid ning kasvule orienteeritud ettevõtteid. Tänaseks on EY võtnud endale 

kohustuse tunnustada ettevõtlust 60 erinevas riigis üle maailma. Kultuurikatlas toimunud galal kuulutati 

välja EY Eesti Aasta Ettevõtja 2017 laureaadid, kelleks on pakiautomaatide ja robotite tootja Cleveroni 

ning veebikaubamaja ON24 omanikud ja juhid Arno Kütt ja Peep Kuld. Auhinna andis üle eelmine EY 

Eesti Aasta Ettevõtja Jevgeni Kabanov. Ernst & Young Eesti palus Aasta Ettevõtja gala külalistel teha 

annetus Toetusfondile.  
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Detsembris 2017  toimunud sünnipäevapeol palus Siim Kompost sünnipäeva kingituste asemel  toetada 

Tallinna Lastehaigla Toetusfondi. Sama üleskutse tegi ka Tõnu Einasto oma külalistele. 

„Sõprade ringi“ paljud liikmed on  annetanud lastehaiglas ravil olevate laste heaks juba 20 aastat. 

Olgu siinjuures lisatud, et Maksuametile saadetud INF4 nimekirjas, mis sisaldas andmeid annetajate 

kohta tulumaksusoodustuseks, oli 3133 eraisikut  ja 92 firmat ning organisatsiooni. 

Endiselt on hädavajalik tasuline nõuandetelefon „Lastearst kuuleb”. 2017.aastal minutihinda -1€- ei 

muudetud (on püsinud muutumatuna euro-aja algusest). Probleemiks teenistuse juures on 

valvaearstide kõrge vanus, arstide koolitus.Töötasu ei ole tõusnud, kuid seda kompenseerib osaliselt 

jõulupreemia. Töötasu tõstmine on kavas 2018.a. 

Edukamalt kui eelmisel aastal kulges 2017.a. Selveri toetuskampaania „Koos on kergem”. Kliendid said 

teha head iga ostuga, Mesikäpa šokolaadide ostuga ning annetuskasti raha jätmisega. Olulise panuse 

andsid ka kampaaniapartnerid Kalev Mesikäpa toodetega, Prike Vitteli veega ja Svensky Sensodyne 

hambapastaga ja Tartu Mill oma toodetega. Tänavu kasvas annetusraha eelkõige ostude arvu ja 

šokolaadide müügi toel. Toetus Tallinna Lastehaigla hingamisfüsioloogia keskusele, mille eest on 

soetatud köhaaparaat ja ostsillomeeter, millega saab väikelastel hingamisfunktsiooni mõõta, kogunes 

Tallinnas ja Harjumaal asuvatest Selveri kauplustest. Vastavalt AS Selveri juhtkonna lubadustele jätkub 

projekt 2018.a. 

2017.a.juunis taas Remnikul toimunud laste terviselaagris osales kakskümmend  9-17 aastast 

ülekaalulist last, 2 füsioterapeuti ja 2 vabatahtlikku. Laagri esimesel päeval toimus laste kaalumine, 

laste pikkuse- ja  vööümbermõõdu mõõtmine. Arvutasime välja laste KMI, mis jäi vahemikku 20kg/m2-

40kg/m2. Igapäevaselt mõõtsime laste samme. Keskmine sammude arv päevas oli 21’500. 10 

laagripäeva jooksul langes kõigil lastel kehakaal ja kahanes vööümbermõõt. Kehakaal langes 

keskmiselt 4,4kg lapse kohta. Kokku langes kõigi laagris osalenud laste kehakaal 88,3 kg. Laagri 

jooksul viidi läbi 4 jalgrattamatka, pikkusega 10-30 km. Kõige pikemal jalgrattamatkal Remnikult Kauksi 

olid matkal abiks 4 vabatahtlikku Swedpangast. Kauksi RMK matkajuhtide juhendamisel läbisime 3 

loodusteemalist matka. Toimus ka loeng tervislikust toitumisest, mille viis läbi Tartu Ülikooli 

toitumisspetsialist Siret Saarsalu ja kus said osaleda ka lapsevanemad. 

Lapsed lubasid jätkata sammude lugemist ja kaalu jälgimist ning  andmete registreerimist 

arvutikeskkonnas. Laste ja lapsevanemate tagasiside toimunud laagri kohta oli väga positiivne. Laste 

arvates tõstis see nende tuju ja andis julgustust ning innustust rohkem kehaliste tegevustega 

tegelemiseks. Suuremad lapsed kinnitasid, et nad õppisid nägema tervisliku toitumise ja liikumise 

vajalikkust; koos kehakaalu langemisega paranes nende enesehinnang ja enesetunne. 

2017.a. jätkus 2014 KÜSK-i Shveisti Vabaühenduste fondi abil alanud projekti (Personaalne 

lähenemine laste ülekaalulisuse käsitluses) jätkuprojekt. Tallinna Lastehaigla Toetusfond on nüüdseks 
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4 aasta vältel võimaldanud ülekaalulistele lastele fondi toel kehalist tegevust (jõusaal, võimlemine, 

ujumine) füsioterapeudi juhendamisel, mis sisaldab ka esmast ülevaatust/testimist, toitumisnõustamist, 

kaalumist ja mõõtmist, kodust liikumist ja netipäeviku pidamist. Positiivne tulemus kas kaalu 

säilimise  või alanemisega saadi 70%-l projektis osalenud kooliealistest lastest. 

Maailma kogemused näitavad, et head lahendust pakub tänapäeva IT-maailm. Eriti tänaste laste jaoks, 

kelle jaoks nutiseadmed ja –lahendused on atraktiivsed ja saanud igapäevaelu osaks. Ka meie projektis 

võimaldavad IKT vahendid efektiivselt korraldada nõustajate ja laste/lapsevanemate vahelist 

kommunikatsiooni ja jälgida aktiivsust väljaspool treeningsaali. 

Trennid toimuvad Tallinna Lastehaiglas 2 korda nädalas a’ 1 tund (teisipäeviti ja neljapäeviti). Aga 

kõige tähtsam- lapsele peab toeks olema kogu pere, seega on projekti meeskonda lülitatud ka 

vanemad! Esmane ülesanne on kaalutõusu peatamine. Meie projekti puhul on eriti oluline, et 

ülekaalulised lapsed saavad liikuda omataoliste seas. Kaalu normaliseerumise järgselt liigutakse juba 

edasi spordiringidesse. Jätkuprojekti „Liigu nutikalt“ toetab Hasartmängumaksu Nõukogu 6000 euroga 

(kestab 1.nov.2017-31.mai 2018) 

Heategevusliku projekti „Liigu nutikalt“ heaks saab annetusi teha ka  annetuskeskkonnas 

„armastanaidata.ee“, mis on Swedbanki annetuskeskkonnast välja kasvanud laiaulatuslik 

annetuskekskkond ning millele on õla alla pannud kõik Eestis tegutsevad suuremad pangad. 

(https://www.armastanaidata.ee/annetan/tervis-ja-toimetulek/tallinna-lastehaigla-toetusfond-toeta-

ulekaaluliste-laste-terviseprogrammi) 

2016.a.uuendasime Codelab’i abiga TF kodulehe. Koduleht sai täiesti uue ilme ja sisu, selle 

funktsionaalsus on väga loogiline ja ratsionaalne. Suur tänu kõigile, kes abiks olid! TF ajalehe „Heategu 

tulevikku“ asemel võimaldab nüüd uuenenud koduleht saata välja uudislehte. 2017.a. ilmus uudisleht 2 

korda. 

30.mail toimus Tallinna Raekojas Toetusfondi 2016.a. toetajatele tänuõhtu. Peolaua olid katnud 

Catering Service OÜ, LTT AS ja CocaCola HBC Eesti AS. Imelise kontserdi toetajatele, töötajatele ja 

patsientidele andis noor laulja Oliver Alasoo. Auhinnakujud kinkis skulptor Tauno Kangro. 

Jõulukaartide müügist laekunud toetus  on kogunenud Saargraafika OÜ, Karto Eesti OÜ, Vivesti OÜ, 

lisaks TF poolt trükitud kaardid haiglas viibinud laste joonistustega ning urmelitega kaartidelt. Ja 

koostöös Imagine meeskonnaga ka elektrooniliste kaartide müügist. 

Koostöö Logotrade OÜ-ga jätkub - 2016.a. kinkis firma Tallinna Lastehaigla Toetusfondile fondi logoga 

tooteid, mida oleme saanud kinkida oma toetajatele ja jõuluajal lastehaiglas viibivatele lastele.  

Eesti Kaubandus-Tööstuskoja traditsioonilisel Kevadballil Estonia Kontserdisaalis koguti annetusi ja 

korraldati oksjon Tallinna Lastehaigla heaks. Oksjoni viis läbi Kalle Sepp, andes nõnda taas oma 

panuse Lastehaigla hüvanguks. Oksjonile tuli neli eset - kolm maali ja üks autorinukk. Maalid annetas 

Tallinna Lastehaigla Toetusfondile kunstistuudio “Edelweiss”, kus kursustel osaleb ka lastearste, kes 

https://www.armastanaidata.ee/annetan/tervis-ja-toimetulek/tallinna-lastehaigla-toetusfond-toeta-ulekaaluliste-laste-terviseprogrammi
https://www.armastanaidata.ee/annetan/tervis-ja-toimetulek/tallinna-lastehaigla-toetusfond-toeta-ulekaaluliste-laste-terviseprogrammi
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vabal ajal maalimisega tegelevad. Käsitööna valminud nuku autoriks on Svetlana Vetrova. Ta annetas 

Ljubovi heategevuseks Tallinna Lastehaigla Toetusfondile. Heade inimeste abiga koguti Kevadballil 

kokku 1555€, mis läks onkoloogiaosakonna isolatsioonipalatite rajamise toetuseks. 

2017.aastal lisandus Tallinna Lastehaigla Toetusfondi toetajate hulka mitmeid uusi sõpru/toetajaid uute 

ja huvitavate projektidega. Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus sõlmis Tallinna Lastehaigla 

Toetusfondiga kolmeaastase koostöölepingu, mille raames toetab keskus iga konverentsil või koolitusel 

osaleja eest Tallinna Lastehaiglas viibivate laste ravi. Kevadperioodil kogutakse toetust lastehaigla 

onkoloogia-hematoloogia osakonna isolatsioonipalatite rajamiseks. Eesti Koolitus – ja 

Konverentsikeskus alustas tegevust 2010. aastal eesmärgiga muuta konverentside ja koolituste 

akadeemiline vorm interaktiivseks arenemiskeskkonnaks, kus passiivne kuulaja muutub aktiivseks 

kaasamõtlejaks. On igati tänuväärt, et konverentside ja koolituste korraldamisel ja sisu loomisel 

keskendub Eesti Koolitus – ja Konverentsikeskus lisaks kliendi ootustele ja rahulolule ka võimalusele 

teha head. Koos jõuame eesmärgile sammu võrra lähemale! 

2017.a. juulis toimus heategevuslik golfivõistlus „Golf aitab!“. Idee algatajaks olid 2 lapsevanemat Lauri 

Jürjen ja Anti Metsamaa, kellel enadal nii golfi kogemus kui ka tihe side lastehaiglaga. Appi tulid Golfi 

ajakirja toimetaja Monika Kuzmina, Piret Sepp Golf X Rae’st, Terje Varem Principal OÜ-st ja Helen  

Roonet Imagine AD-st. Osalejad tundsid head meelt, et said läbi spordi head teha. Tulevikus on plaanis 

üritust korrata. 

Madis Merila, kes igapäevaselt ehitab erinevaid roboteid ja arendab tarka elektroonikat,  aitas 

emadepäeval toetusfondile Järve Keskuses annetusi koguda vahvlitorni ehitamisega.Torni kõrgus oli 

55 cm ja see kaalus 9,5 kilo. Valmistamiseks kulus 29 muna, 5,8 kg jahu, 1 kg suhkrut, 6 liitrit piima, 

0,3 liitrit õli, 90 g küpsetuspulbrit ja 100 g soola.  

1. juunil toimus heategevuslik annetuste kogumise aktsioon Raekoja platsil, Harju tänaval ja Vabaduse 

väljakul, kus olis abiks Rakvere Reaalgümnaasiumi 4.a klassi lapsed koos õpetaja Erika Baueriga. 

Vanalinna päevade ajal toimuval heategevuslikul aktsioonil küsisid lapsed annetusi ka kunstnik Illimar 

Pauli loodud Vanalinna vaatelisi graafikalehti müües. Trotsides külma ja tugevat tuult kogusid lapsed 

180 eurot uute isolatsioonipalatite rajamiseks vähihaigetele lastele.Toetusfond tänab annetajaid, 

tublisid lapsi, õpetajat ja lapsevanemaid. 

15. juuli õhtul korraldati Hole in one ehk üheviskega korvi üritus, millega toetati Tallinna Lastehaigla 

Toetusfondi. Mängijad pidid Lauluväljaku mäe otsast kettaga alla korvi viskama. Kokku koguti 

heategevusliku aktsiooni käigus Toetusfondile 600 EUR. 

Augustis külastas lastehaigla vastsündinuteosakonda Turku lähedal elav perekond,  kes postitas 

Facebooki riidekogumisteate ja nädalaga oli "kaup koos", sh 46 talvekombinesooni, magamiskotte, 

tekke, mütse, kindaid ja villaseid sokke ning kõikvõimalikke beebiriideid. Kampaania algataja Ida 

Forsell-Martikainen selgitas tuttuutena tunduvate talvekombinesoonide päritolu - Soomes antakse 
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vastsündinud lapse vanematele sotsiaalsüsteemi poolt kaasa riidepakk, kuhu kuulub tingimata korralik 

talvevarustus. Ühed iseäralikud esemed saadetisest rõõmustasid aga eriti osakonna õendusjuhti - need 

olid villasest lõngast kootud kõrretaoliste juustega Klaabud- selle asemel, et haarata kinni juhtmetest 

või muust inventarist, saab pisike inimene end kuvöösis turvaliselt tunda sellest kootud kõrrest kinni 

võttes. 

2016.a.pöörasime Toetusfondis erilist tähelepanu nii vabatahtlike võrgustiku loomisele kui ka Face to 

face annetuste kogumisele. Osalesime vabatahtlike ümarlaual ja laadal, Vabatahtlike Värava 

foorumisse panime ülesse vabatahtlike otsingud teatud üritusteks. Kutsusime laadal TF –ga ühendust 

võtnud vabatahtlikud tutvuma lastehaiglaga, kuid kahjuks pole sellest välja arenenud kindlat 

Toetusfondi vabatahtlike ühendust. Samal suunal 2017.a. jätkunud töös pole kahjuks suuri muutusi 

toonud. Kuid vabatahtlikku tuge oleme saanud Heateo SA poolt algatatud kogukonnapraktika raames. 

Nii on Toetusfondis praktikal olnud kooliõpilased (Laagna Gümnaasiumist; Mustamäe Saksa 

Gümnaasiumist, Rocca-al Mare Koolist, Saue Gümnaasiumist) aidanud fondi Lauluväljakul toimunud 

Nukunäitusel, lastehaiglas toimunud heategevuslaadal ja projektis „Liigu nutikalt“ treeningutel. 

Tore kohtumine kogemuste vahetamise eesmärgil oli Riia Lastehaigla Fondi esindajatega- leidsime 

palju ühist fondide tegemistes. Kuna Läti kolleegidel oli kavas hakata tegelema riskivastsündinute 

päevakeskuse loomisega, siis sai meie sellelaadne keskus neile väga huvitavaks külastuskohaks. 

Kokku sai lepitud ka kogemuste vahetamise osas tulevikus. 

Esmakordselt oli TF juhatajal „päevavari“- noor õpetaja, kes Noored Kooli programmi raames oli teist 

aastat õpetamas Tallinna Kunstigümnaasiumis. Sellel aastal oli programmis ülesandeks vaadata ühe 

asutuse inspireerivat juhti. Olles ise varasemalt tegutsenud ka sotsiaalvaldkonnas, pakkus talle eriti 

huvi Tallinna Lastehaigla Toetusfondi juhi töö. Ta oli kaasas ühel päeval 4h ning tutvus TF juhi 

igapäevaste tööülesannetega, viibis mitmete kohtumiste juures ja sai näha millised on  mured/rõõmud 

selles ametis on - töö Toetusfondis  on väga huvitav ja mitmekülgne.  

Detsembris 2015 sai alguse TF kampaania koostöös uute püsiannetajatega. Seda projekti viime läbi 

koos Promosale OÜ’ga. Oleme äärmiselt tänulikud, et meid on hästi vastu võetud. Täname lahkeid 

annetajaid ning Viimsi, Mustamäe, Järve, Viru, Postimaja, Ülemiste,  Rocca al Mare, Mustika, 

Magistraali  kaubanduskeskuseid, kes on andnud meile võimaluse end nähtavaks teha. Suure panuse 

on andnud Fitek AS, kes e-arved annetajatele väljastab.  

Oleme saanud palju positiivset tagasisidet ja näeme, et inimestele meeldib lapsi aidata, kui anda neile 

selleks mugav võimalus. Kahjuks tuleb siiski ette ka läbimõtlematut tegutsemist ja nii oleme sunnitud 

tegelema lepingute lõpetamisega, millega pole veel tegelikult algust tehtudki. Kui näete 

kaubanduskeskustes noori, kes sõlmivad püsiannetuslepinguid Tallinna Lastehaigla Toetusfondi 

heaks, siis astuge julgelt ligi, kaaluge ja mõelge ning leidke koos sobiv viis toetamaks Eesti suurimas 

lastehaiglas ravil olevaid lapsi. Iga annetus loeb! Nii saate kaasa aidata, et Eestis oleks  - Tervemad 

lapsed, hoolivam ühiskond. 
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Täna on Tallinna Lastehaigla Toetusfondi heaks püsiannetuslepingu sõlminud annetajate arv ca 2500. 

Just püsiannetus tagab kindlustunde lastehaiglale, andes nii igale ravi vajavale lapsele parima 

võimaluse eluterveks tulevikuks. Aga mitte vähem oluline pole annetuse emotsionaalne pool - aidates 

täna neid kellel on raske, saame oma kogukonda paremaks muuta. Kampaaniaks valmisid ka TF 

flaierid, mis tutvustavad Toetusfondi ja võimalusi toetamiseks. 

Toetusfondil on meeldivaks traditsiooniks kujunenud iga-aastane heategevusliku jõululaada 

korraldamine lastehaiglas, mis toimus juba kolmandat korda. Seekordse laada tulu läks 

onkoloogiaosakonna isolatsioonipalatite rajamiseks. Laadale toodi müügiks omavalmistatud käsitööd 

ja kõikvõimalikke hoidiseid. Kollektiivselt olid esindatud kolm üksust: endokrinoloogiateenistus, 

kardioloogiateenistus ja pediaatria residendid ning lisaks tõid laadale kaupa ka 39 töötajat. Täname 

kõiki, kes osalesid jõulukauba valmistamisel ning ka kõiki laadalisi, kes aktiivselt ostmisel osalesid! 

Kokku koguti 862,27 eurot, mida on eelmiste aastatega võrreldes üle kahe korra rohkem.   

2017.a möödus juba Toetusfondi 25.sünnipäeva ettevalmistuste tähe all. Alustasime filim i „Helduse 

tund“ võtetega kohe aasta alguses kui andsime lastehaigla operatsiooniplokile üle uued opivahendid ja 

filmilõpukaadriteks jäi isolatsioonipalatite avamine. Vahepeale mahtusid erinevad üritused ja intervjuud 

kümnete inimestega- praegused ja endised TF töötajad, toetajad, abi saanud laste vanemad. Siinjures 

suur tänu Marica Lillemetsale, kelle abi filmi valmimisel oli hindamatu. Lisaks filmile tegelesime 

sünnipäevaürituse ettevalmistamisega, sest sünnipäeva tähistamine jäi ise kohe aasta algusesse 17. 

jaanuaril 2018.  

Lisaks rahalisele toetusele on haiglat toetatud paljude esemetega- Neste Eesti toetab jätkuvalt haigla 

reanimobiiliteenistust  diislikütusega, jõuluajal külastasid lapsi paljud heategijad, kes kinkisid erinevaid 

mänguasju, maiustusi ja joonistusvahendeid.  

Erilist tänu pälvib tegevusabi eest Powerhouse OÜ, kes on suureks abiks olnud kõigi TF ürituste 

organiseerimisel ja ettevalmistamistamisel, aga ka filmi valmimisel.  Lisaks täname Imagine AD tasuta 

tegevusabi eest, mis oluliselt kergendab Toetusfondi turunduse ja reklaamiga seotud tegemisi. 

Alates 2007.a. on TF patroon pr. Evelin Ilves. Ka 2017.a. on Evelin Ilves aktiivselt osalenud fondi 

üritustel – toetajate külaskäikudel lastehaiglas, sponsorite tänuõhtul Tallinna Lastehaiglas, 

Toetusfondi nõukogu koosolekutel.  

Toetusfondi põhiväärtusteks on: 

• Ausus ja laitmatu maine 

• Aruandlus ja vastutustunne 

• Tähelepanelikkus ja meeskonnatöö 

• Põhjalikkus ja tasakaalukus 
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Tänan kõiki toetajaid ja Tallinna Lastehaigla Toetusfondi nõukogu liikmeid nii materiaalse kui moraalse 

abi eest TF ettevõtmistes ja loodan, et 2018.a.  jätkub koostöö uute projektide arendamisel ning 

heategevuslike ürituste organiseerimisel ja nendes osalemisel sama aktiivselt.  

Peetud on  5 protokollilist koosolekut. 

SA Tallinna Lastehaigla Toetusfondi nõukogusse kuuluvad: 

Esimees:  Janek Mäggi 

Liikmed: Merike Martinson, Adik Levin, Silva Tomingas, Tiit Kõuhkna, Jaagup Kreem, Raivo Laus, Erki 

Peegel, Pille Lukin- Kangur. 

SA Tallinna Lastehaigla Toetusfondi nõukogu jätkab 9 liikmelisena. 
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sihtasutus Tallinna Lastehaigla Toetusfond 2017. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2017 31.12.2016 Lisa nr

Varad    

Käibevarad    

Raha 755 184 845 549 2

Finantsinvesteeringud 319 667 292 301 3

Nõuded ja ettemaksed 246 328 30 740 4

Kokku käibevarad 1 321 179 1 168 590  

Põhivarad    

Materiaalsed põhivarad 111 950 206 463 5

Kokku põhivarad 111 950 206 463  

Kokku varad 1 433 129 1 375 053  

Kohustised ja netovara    

Kohustised    

Lühiajalised kohustised    

Võlad ja ettemaksed 66 966 119 675 6

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused 3 575 0 7

Kokku lühiajalised kohustised 70 541 119 675  

Kokku kohustised 70 541 119 675  

Netovara    

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 1 255 378 1 357 559  

Aruandeaasta tulem 107 210 -102 181  

Kokku netovara 1 362 588 1 255 378  

Kokku kohustised ja netovara 1 433 129 1 375 053  
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2017 2016 Lisa nr

Tulud    

Annetused ja toetused 628 916 345 901 8

Kokku tulud 628 916 345 901  

Kulud    

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -309 453 -216 489 9

Mitmesugused tegevuskulud -62 599 -59 870 10

Tööjõukulud -58 953 -56 317 11

Põhivarade kulum ja väärtuse langus -94 513 -122 281 5

Kokku kulud -525 518 -454 957  

Põhitegevuse tulem 103 398 -109 056  

Kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt 2 272 4 250 3

Muud finantstulud ja -kulud 1 540 2 625 12

Aruandeaasta tulem 107 210 -102 181  
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2017 2016 Lisa nr

Rahavood põhitegevusest    

Laekunud annetused ja toetused 387 056 309 691  

Väljamaksed annetusteks ja toetusteks -338 280 -82 691  

Väljamaksed töötajatele -59 850 -57 082  

Laekunud intressid 962 2 722  

Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,

toetustest
6 000 1 570  

Muud rahavood põhitegevusest -61 159 -60 285  

Kokku rahavood põhitegevusest -65 271 113 925  

Rahavood investeerimistegevusest    

Tasutud muude finantsinvesteeringute soetamisel -25 094 0 3

Kokku rahavood investeerimistegevusest -25 094 0  

Kokku rahavood -90 365 113 925  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 845 549 731 624 2

Raha ja raha ekvivalentide muutus -90 365 113 925  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 755 184 845 549 2
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2015 1 357 559 1 357 559

Aruandeaasta tulem -102 181 -102 181

31.12.2016 1 255 378 1 255 378

Aruandeaasta tulem 107 210 107 210

31.12.2017 1 362 588 1 362 588
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

SA Tallinna Lastehaigla Toetusfond  on koostanud 2017.a.raamatupidamise aastaaruande kooskõlas Eesti Finantsarvestuse

Standardi nõuetega. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsiipidega ja

Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

2017.a.aruanne on koostatud vastavuses kehtestatud elektroonilise taksonoomia vormidega.

Raha

Rahalised vahendid on bilansis õiglases väärtuses ning kajastavad kassas, arveldusarvetel ning deposiidikontodel olevat raha.

Finantsinvesteeringud

Lühiajalised aktsiad ja väärtpaberid

Lühiajalised investeeringud aktsiatesse, fondidesse ja jm väärtpaberitesse on bilansis kajastatud  õiglase väärtuse meetodil. Tallinna

LH Toetusfondi kõik aktsiad, fondide osakud jm väärtpaberid on noteeritud avalikel börsidel ja  Tallinna Börsil, seetõttu on need bilansis

hinnatud avalike börside ja Tallinna Börsi bilansipäeva  noteeringu alusel, ümberhinnatult aruandeperioodi viimase pangapäeva

EKP valuutakursiga.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustiste puhul on võrdne

nende nominaalväärtusega.

Lühiajalisi nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõudeid hinnatakse individuaalselt, vaadeldes igat nõuet eraldi.

Ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalne põhivara võetakse arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on

vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja –asukohta. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest

on maha arvatud akumuleeritud kulum.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir    1000 €

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi Kasulik eluiga

muud masinad ja seadmed 5

Tulud

Tulemiaruandes on tulude kajastamisel lähtutud  RTJ 14 lisas  toodud  skeemist. Annetused ja toetused on kajastatud tuluna vastavalt

RTJ12 nõuetele.  

Kulud
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Tulemiaruandes on kulude kajastamisel lähtutud  RTJ 14 lisas  toodud  skeemist. Kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude

vastavuse printsiibist lähtudes.

Valitsuse sihtfinantseerimise vahendeid kajastatakse soetusmaksumuse meetodil.

Rahavoogude aruandes on põhitegevuse, investeerimis- ja finantseerimistegevuse rahavood kajastatud otsemeetodil.

Seotud osapooled

Osapooli loetakse seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole tegevusotsustele. Seotud

osapoolteks on

- tegev- ja kõrgem juhtkond, välja arvatud juhul, kui antud isikutel puudub võimalus avaldada olulist mõju ettevõtte tegevusotsustele;

- või eelpool kirjeldatud isikute lähedased pereliikmed (s.o. pereliikmed, kelle puhul võib eeldada olulise mõju olemasolu; näiteks elukaaslased ja

lapsed) ja nende poolt kontrollitavad või nende olulise mõju all olevad ettevõtted.

Seotud isikutega ostu-müügi tehinguid tehtud ei ole.

Lisa 2 Raha
(eurodes)

 31.12.2017 31.12.2016

Sularaha kassas 7 011 4 646

Swedbank 123 481 106 075

SEB Pank 22 055 120 362

Luminor Pank 19 759 14 737

Danske Bank 2 422 4 992

LHV Pank 14 860 4 737

Tähtajalised hoiused 565 000 590 000

Krediitkaardi konto 596 0

Kokku raha 755 184 845 549

Lisa 3 Lühiajalised finantsinvesteeringud
(eurodes)

  Kokku

Fondiosakud

31.12.2015 288 051 288 051

Kasum (kahjum)

müügist ja

ümberhindlusest

4 250 4 250

31.12.2016 292 301 292 301

Soetamine 25 094 25 094

Kasum (kahjum)

müügist ja

ümberhindlusest

2 272 2 272

31.12.2017 319 667 319 667
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Lisa 4 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2017 12 kuu jooksul

Nõuded ostjate vastu 6 301 6 301

Ostjatelt laekumata

arved
6 301 6 301

Muud nõuded 240 027 240 027

Kokku nõuded ja

ettemaksed
246 328 246 328

 

 31.12.2016 12 kuu jooksul

Nõuded ostjate vastu 7 516 7 516

Ostjatelt laekumata

arved
7 516 7 516

Muud nõuded 23 224 23 224

Kokku nõuded ja

ettemaksed
30 740 30 740

Muude nõuete hulgas 2017.a. Jõulutunnel 222 860 eurot

Lisa 5 Materiaalsed põhivarad
(eurodes)

  Kokku

 Masinad ja

seadmed
Muud masinad

ja seadmed

31.12.2015  

Soetusmaksumus 666 100 666 100 666 100

Akumuleeritud kulum -337 356 -337 356 -337 356

Jääkmaksumus 328 744 328 744 328 744

  

Amortisatsioonikulu -122 281 -122 281 -122 281

  

31.12.2016  

Soetusmaksumus 666 100 666 100 666 100

Akumuleeritud kulum -459 637 -459 637 -459 637

Jääkmaksumus 206 463 206 463 206 463

  

Amortisatsioonikulu -94 513 -94 513 -94 513

  

31.12.2017  

Soetusmaksumus 666 100 666 100 666 100

Akumuleeritud kulum -554 150 -554 150 -554 150

Jääkmaksumus 111 950 111 950 111 950
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Lisa 6 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2017 12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele 66 966 66 966

Kokku võlad ja ettemaksed 66 966 66 966

 

 31.12.2016 12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele 119 168 119 168

Muud võlad 507 507

Kokku võlad ja ettemaksed 119 675 119 675

Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

 Saadud Tulu 31.12.2016 Lisa

nr

Sihtfinantseerimine põhivarade

soetamiseks
 

T.Kõuhkna preemia 6 500 -6 500 0  

Selver AS 37 951 -37 951 0  

Terviseedendusprojekt 1 570 -1 570 0  

Kokku sihtfinantseerimine

põhivarade soetamiseks
46 021 -46 021 0  

Kokku sihtotstarbelised tasud,

annetused ja toetused
46 021 -46 021 0  

 

 Saadud Tulu 31.12.2017 Lisa

nr

Sihtfinantseerimine põhivarade

soetamiseks
 

T.Kõuhkna preemia 6 500 -6 500  

Selver AS 46 500 -46 500  

Terviseedendusprojekt 6 000 -2 425 3 575 8,9

Kokku sihtfinantseerimine

põhivarade soetamiseks
59 000 -55 425 3 575  

Kokku sihtotstarbelised tasud,

annetused ja toetused
59 000 -55 425 3 575  
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Lisa 8 Annetused ja toetused
(eurodes)

 2017 2016 Lisa nr

Mittesihtotsatarbelised annetused ja toetused 567 491 299 880  

Sihtotstarbelised annetused 61 425 46 021

Kokku annetused ja toetused 628 916 345 901  

sh eraldis riigieelarvest 2 425 0 7;9

sh eraldis kohaliku omavalitsuse eelarvest 0 1 570  

Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

 2017 2016 Lisa nr

Tallinna Lastehaiglale med.aparatuur, ravimid jne. 298 903 206 115

Tallinna Lastehaiglale jagatud toetused ja annetused,

T.Kõuhkna preemia
8 125 8 125

Lastelaagri palgakulud 0 2 249

HMN sihtfinantseerimine 2 425 0 7,8

Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsesed kulud
309 453 216 489  

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

 2017 2016

Ürituste ja reklaamiga seotud kulud 29 464 27 192

Fondi tegevuskulud 27 912 14 760

Muud tegevuskulud 4 966 8 056

Koduleht 257 9 862

Kokku mitmesugused tegevuskulud 62 599 59 870

Lisa 11 Tööjõukulud
(eurodes)

 2017 2016

Palgakulu 44 082 42 090

Sotsiaalmaksud 14 519 13 890

Töötuskindlustusmaksukulu 352 337

Kokku tööjõukulud 58 953 56 317

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 4 4
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Lisa 12 Muud finantstulud ja -kulud
(eurodes)

 2017 2016

Kasum (kahjum) valuutakursi muutustest -52 152

Saadud intressid 1 592 2 473

Kokku muud finantstulud ja -kulud 1 540 2 625

Lisa 13 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2017 31.12.2016

Füüsilisest isikust liikmete arv 9 9

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja

muud olulised soodustused
  

 2017 2016

Arvestatud tasu 36 793 30 521


