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SA Heategevusfond Minu Unistuste Päev asutati 2011. aasta juulis ning tegevust alustati 2012. aasta kevadel. Meie eesmärk on täita
Eesti raskelt või krooniliselt haigete laste unistusi, pakkudes seeläbi nii lastele kui nende lähedastele emotsionaalset tuge. Eesmärgi
täitmisel teeme koostööd Tallinna Lastehaigla, Tartu Ülikooli Kliinikumi, Ida-Viru Keskhaigla, Narva Haigla ja erinevate patsientide ühingute
ning organisatsioonidega.
MISSIOON
Minu Unistuste Päev viib ellu raskelt või krooniliselt haigete laste unistusi, pakkudes seeläbi lastele ja nende lähedastele emotsionaalset
tuge, positiivseid elamusi ja hingejõudu raskel teekonnal toimetulekuks.
VISIOON
Minu Unistuste Päev on heategevuse eeskuju ühiskonna mõtteviiside kujundamisel. Julgustame eraisikuid, ettevõtteid, avalikku sektorit,
arste ja ühinguid tegema koostööd, väärtustama ja panustama raskelt või krooniliselt haigete laste ning nende lähedaste emotsionaalsesse
tervisesse.
Oleme toetajatele eelistatud valik oma annetusi planeerides ning vabatahtlike jaoks kõrgelt hinnatud organisatsioon, kuhu oma aega ja
pühendumust kinkida.
VÄÄRTUSED
Positiivsus
Positiivse ellusuhtumise ja meeldejäävate sündmuste kaudu toome rõõmu ning julgustust haigete laste ja nende lähedaste ellu. Aitame
lastel uskuda ja unistada, et takistused on ületatavad ning soovid tõesti lähevad täide.
Koostöö
Väärtustame meeskonnatööd, initsiatiivikust ja mitmekülgsust, sest just koos suudame rohkem ja kõige paremini. Tunnustame üksteist
ning jagame konstruktiivset tagasisidet.
Usaldusväärsus
Oleme oma tegemistes läbipaistvad ning hindame meile osaks saanud usaldust. Viime kõik unistused ellu hoole ja pühendumisega seades
lapse huvid alati esikohale.
Patroon
Alates 2014. aasta oktoobrist on Minu Unistuste Päeva patrooniks laulja Lenna Kuurmaa. Meie patrooni rolliks on suurendada teadlikkust
sihtasutuse olemasolust ning juhtida tähelepanu haigete laste ja nende perede emotsionaalsetele vajadustele.
Nõukogu ja juhtkond
Alates 2014. aasta septembrist tegutseb fondi juures nõukogu, kuhu kuuluvad sihtasutuse asutajad Marianne Bruhn ja Helena Almqvist
ning liikmed Riina Roos, Jaanus Mägi, dr Kadri Saks, Karita Sall, Indrek Alliksaar, Heidi Tülp ja Maarja-Linda Taur. Nõukogu koosolekud
toimuvad neli korda aastas.
Fondi jätkusuutliku arengu ja missioonist tulenevate tegevuste elluviimise eest vastutavad tegev- ja kommunikatsioonijuht. Tegev- ja
kommunikatsioonijuhti abistavad nende igapäevatöös grupp aktiivseid vabatahtlike, kes täidavad erinevaid jooksvaid ülesandeid.
Annetuste kogumine
Fondi eesmärgiks on hoida oma häid strateegilisi koostööpartnereid ning leida juurde uusi toetajaid, kelle abiga saaksime tuua rõõmu,
positiivseid elamusi ja emotsionaalset tuge fondi sihtrühma lastele ja nende lähedastele.
Pardiralli
Juba teist aastat järjest on avanenud Minu Unistuste Päevale suurepärane võimalus olla ühe Eesti suurima heategevusliku ürituse,
Pardiralli, kaaskorraldaja. Tänavu ühendasid hea eesmärgi nimel jõud kolm organisatsiooni: Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liit,
Vähiravifondi „Kingitud Elu“ ja Minu Unistuste Päev. Juunis toimunud Pardiralli oli suurejoonelisem kui kunagi varem: Eesti Vabariik 100,
Kadrioru park 300 ja Pardiralli 5. Perepäeva külastas üle 6000 inimese. Minu Unistuste Päeval oli suur rõõm ja au olla osa antud
ettevõtmisest, andes omapoolne panus vähihaigete laste ja nende perede toetamiseks. Tänavu koguti Pardiralli raames rekordiliselt üle
200 000 euro annetusi, millest Minu Unistuste Päevale eraldati 7500 eurot, et saaksime korraldada unistuste päeva neljale vähihaigele
lapsele.
Minu Unistuste Päev aitas kaasa Pardiralli edukale kommunikeerimisele ning panustas suurel hulgal vabatahtlike töötunde perepäeva
meelelahutusala organiseerimisel, kaasates selleks pea 50 vabatahtlikku.
Emajõe Festival
Koostöös Tartu linnaga osalesime augustis Emajõe Festivalil, mille eesmärk oli koguda annetusi Lõuna-Eestis elavate laste unistuste
elluviimiseks ning tutvustada fondi tegevust kohalikule kogukonnale. Heategevusliku õnneloosi ja müügitegevusega kogusime 1935 eurot,
millega õnnestub meil korraldada personaalne unistuste päev kolmele Lõuna-Eestis elavale lapsele.
Maalides Head
MTÜ Maalides Head on omanäoline algatus, mis kutsub Eesti avaliku elu tegelasi maalima heategevuslikul eermägil maale, et need hiljem
oksjonil maha müüa. Tänavune ettevõtmine erines varasemates selle poolest, et lisaks maalide oksjonile korraldati Eesti Rahva
Muuseumis ka Minu Unistuse Päeva toetuseks heategevuslik kontsert, kus Isamaaliste lauludega astusid lavale mitmed Eesti armastatud
lauljad. Oksjoni, piletitulu ja heategevusliku õnneloosiga annetati fondile 5373 eurot, mis on mitmeid kordi rohkem kui varasematel
aastatel.
Kampaania „Heategu lapselt lapsele“
2018. aasta sügisel käivitasime kampaania „Heategu lapselt lapsele“, mille eesmärgiks oli kutsuda Eestis tegutsevaid koole ja lasteaedasid
tegema väikeseid heategusid, näitamaks üles hoolivust ja empaatiavõimet nende laste ja perede vastu, kes peavad igapäevaselt võitlema
mõne raske haigusega. Emade ja isadena, õpetajate ja kasvatajatena saame siin lastele eeskujuks olla ja kasvatada järeltuleva põlvkonna,
kes oskab märgata ja hoolida. Rõõm oli tõdeda, et esimese kolme kuuga liitus kampaaniaga 12 õppeasutust üle Eesti ning kokku annetati
fondi aasta lõpu seisuga 5074 eurot. „Heategu lapselt lapsele“ jätkub õppeaasta lõpuni ning sellega on oodatud liituma kõik koolid ja
lasteaiad, kes tunnevad, et soovivad anda oma panuse haigete laste unistuste elluviimiseks.

„Mina hoolin“ helkur
Oktoobri lõpus paiskasime mitmetesse suurematesse ja väiksematesse kauplustesse müüki „Mina hoolin“ helkurid. Ligi 10 000
heategevusliku helkuri müügiga loodame koguda 10 000 eurot, millega saame ellu viia 10 raskelt või krooniliselt haige lapse unistused.
„Jõulukampaaniad ja annetuste kogumised“
Kui aasta esimene pool oli annetuste laekumiste osas tagasihoidlik, siis aasta lõpp näitas taas elavnemist. Oma rolli mängisid siin kindlasti
mitmed käimasolevad kampaaniad, aktiivne kommunikatsioon, meediakajastused ja loomulikult jõulud, mil inimesed on üldisemalt
avatumad annetuste tegemiseks.
Koostöös aianduskeskusega Hortes oli külastajatel võimalus endale koju soetada unistuste jõulupuu, mille raames sai igaüks toetada ka
haigete laste unistuste täitumisi. Sealjuures annetas Hortes iga ostetud puu pealt 1 euro. Jõulupuu kampaania tõi fondi täiendavalt 942
eurot.
Detsembri alguses kogusime annetusi ja tutvustasime fondi tegevust Tartu Jõululinnas. See oli suurepärane võimalus tõsta Minu Unistuste
Päeva tuntust Lõuna-Eestis elavate inimeste seas ja leida nii toetajaid Tartus korraldatavate projektide jaoks. Jõululinna heategevuslikku
õnneloosiga koguti 732 eurot.
Selleks, et muuta toetajatele annetuste tegemine veelgi lihtsamaks avasime suvel koostöös Telia, Tele2 ja Elisaga fondile ka kaks
annetusnumbrit.
Kommunikatsioon ja meediakajastused
Võrreldes varasemate aastatega oleme oluliselt rohkem tähelepanu pööranud sotsiaalmeedia infovoo mitmekülgsusele, stabiilsusele ja
selle kvaliteedile ning kutsume aktiivsemalt läbi erinevate üleskutsete nii eraisikuid kui ka ettevõtteid Minu Unistuste Päeva toetama.
Värskendasime fondi logo ja sümboolikat ning võtsime kasutusele uued, pilkupüüdvama kujunduse ja sõnumiga T-särgid, mida
vabatahtlikud kannavad kõigil unistuste sündmustel ja teabeüritustel.
Oleme muutnud efektiivsemaks tagasisidestamise koostööpartneritele ning kaasame neid aktiivsemalt nende enda tehtud heategusid
avalikult sotsiaalmeediakanalites jagama.
Ettevõtete ja eraisikute teadlikkust Minu Unistuste Päevast aitavad tõsta ka meediakajastused erinevates kanalites. Eelmisel aastal tegime
koostööd mitmete meediapartneritega, mille raames valmisid südamlikud lood fondi sihtrühma lastest ja peredest, meie tegevusest ning
vabatahtlike tööst. Antud kajastused pälvisid palju positiivset tagasisidet ja mõjutasid otseselt annetuste laekumist. Nende seas võib välja
tuua erakordse sündmuse Tallinn Washion Week raames, kus esimest korda Eesti moetööstuse ajaloos viidi koostöös Minu Unistuste
Päeva, Eesti Downi Sündroomi Ühingu ja Mammu Couturiga lavale Downi sündroomiga modellid. Antud sündmus oli niivõrd eriline, et
pälvis mitmete meediaväljaannete tähelepanu.
Pardiralli raames valmis mitu lugu, kus fookuses oli just Minu Unistuste Päeva poolt loodav emotsionaalne tugi, mis aitab raskel haigusteel
oleval lapsel koos lähedastega paremini toime tulla. Fondi nimi jooksis läbi väga paljudes Pardiralli meediakajastustes, mis kindlasti
kasvatas teadlikkust Minu Unistuste Päevast.
7- aastase Armandi unistuste päeva teostumisele aitasid lisaks Minu Unistuste Päevale kaasa ka Lasteklubi Väike Päike ja Eesti Kaitsevägi
ning paljud teised head partnerid. Koostööpartnerite rohkus ja erilisus tegid Armandi unistuste päevast kõigi aegade mastaapseima
personaalse unistuste päeva fondi ajaloos. Kõrgete reitingutega saade „Ringvaade“ tegi Armandi unistuste päevast 15- minutilise
südamliku loo.
Sügisel kajastas väikese sarkoomi põdeva Jekaterina unistuste päeva venekeelsele elanikkonnale suunatud telekanal ETV+.
Koostöös Delfiga valmisid aasta lõpus mitmed liigutavad lood, mille eesmärk oli tutvustada läbi erinevate vaatenurkade Minu Unistuste
Päeva tegevust ja kutsuda inimesi üles fondi toetama.
Maalides Head projekti raames tegime koostööd TV3 Play´ga ning mitmete Eesti tuntud ja armastatud avaliku elu tegelastega, kes aitasid
fondi sõnumit ja eesmärki levitada.
Rahaliste vahendite ning pro bono partnerite leidmisele olid igapäevaselt kaasatud ka fondi vabatahtlikud, kes levitasid sõna fondi tegevuse
ja missiooni kohta ning otsisid meie ürituste jaoks soodsaid ent kvaliteetseid lahendusi.
Üritused
Minu Unistuste Päeva tegevuse eesmärgiks on pakkuda emotsionaalset tuge, leevendada stressi, anda julgustust ja hingejõudu ning tuua
rõõmu haigetele lastele ja nende peredele Eestis. 2018. aastal viisime ellu 104 erinevat unistuste tegevust, millest 45 olid personaalsed
unistuste päevad. Lisaks osalesime mitmetel teabeüritustel ning korraldasime esimest korda fondi ajaloos „Unistuste Inspiratsioonipäeva“
raskelt või krooniliselt haigete laste vanematele.
Personaalsed unistuste päevad
Personaalsed unistuste päevad on raskelt või krooniliselt haigete laste jaoks korraldatud erilised sündmused, mille abil aitame täita iga
lapse isiklikke soove ja unistusi. Suurem osa meie personaalpäeva lastest nomineeritakse arstide poolt. Üksikud ka läbi patsientide
ühingute. Need ainulaadsed päevad planeeritakse alati koos lapse, tema pere ja lapse ravi eest vastutava arstiga. Haiglate rolliks on viia
kokku Minu Unistuste Päev ja lapsed, kes unistuste täitumisest enim hingejõudu ja tuge võiksid saada.
Grupiüritused haiglates
Meil on väga hea koostöö Eesti suurimate haiglatega. Nii korraldame regulaarseid mänguhommikuid ja grupiüritusi Tallinna Lastehaiglas,
Tartu Ülikooli Lastekliinikumis ning Narva ja Ida-Viru Keskhaiglas haiglaravil olevatele lastele. Meie eesmärk on tuua rõõmu ja häid
emotsioone võimalikult paljudele lastele ja nende peredele. Usume, et positiivselt meelestatud lapsed suudavad paremini toime tulla ka
valulike ja ebameeldivate raviprotseduuridega ning head emotsioonid aitavad paranemisele kaasa.
Grupiüritused väljaspool haiglat ehk perepäevad
Oma eesmärgi elluviimiseks oleme loonud head koostöösuhted mitmete Eestis tegutsevate patsientide ühingutega, nende hulgas Eesti
Laste ja Noorte Diabeediühingu-, Seljaajusonga ja Vesipeahaigete Seltsi-, Downide Sündroomi Ühingu-, Eesti Vähihaigete Laste
Vanemate Liidu-, Matveikaga Narvas ja Kallemäe kooli filiaaliga Kuressaares (mis koondab Saaremaal elavaid erivajadustega lapsi).
Koostöö patsientide ühingutega võimaldab meil jõuda rohkemate lasteni ning korraldada sihtrühma eripärasi arvestavaid perepäevasid.
Nii õnnestus meil 2018. aastal korraldada 15 suurt, omanäolist ja lõbusat pereüritust, kus fondi sihtrühma pered said tulla oma igapäeva
rutiinist välja ning veeta koos oma lähedaste ja sarnases elufaasis olevate peredega kvaliteetselt aega.
Aasta alguses korraldasime juba traditsiooniks kujunenud uusaastapeo kõigile Minu Unistuste Päeva personaalses unistuste päeva
programmis osalenud lastele ja nende peredele. Kultuurikatlas toimunud „Muinasjutupeost“ võttis osa pea 200 inimest ja ürituse
õnnestumisesse panustas üle 50 erineva koostööpartneri ja toetaja. Tegemist oli aasta ühe suurejoonelisema ja mahukama üritusega.

Minu Unistuste Inspiratsioonipäev
Inspireerituna fondi sihtrühma lapsevanematest, soovisime kinkida neile ühe ilusa, positiivseid emotsioone täis päeva, kus nad saaksid
võtta aja maha, keskenduda hetkeks iseendale ja ammutada uusi, praktilisi teadmisi, mida igapäevaelus rasketel hetkedel rakendada.
Inspiratsioonipäeva ettevalmistused kestsid pea aasta. Huvi antud ürituse vastu oli üsna suur ning usume, et pärast kogetut kasvab see
veelgi. Tagasiside Inspiratsioonipäevale oli väga positiivne ning inimesed lahkusid sündmuspaigast suure tänutunde ja naeratusega.
Oleme veendunud, et sarnased üritused lapseevanematele on äärmiselt vajalikud ja toetavad peresid, kes peavad igapäevaselt toime
tulema suurte väljakutsete ja elumuutustega. Elurõõmsad, tasakaalukad ja teadlikud lapsevanem suudavad paremini olla toeks ka oma
lastele.
Vabatahtlikud
2018. aasta lõpuga tegutseb Minu Unistuste Päevas viis vabatahtlike meeskonda, neist kolm asuvad Tallinnas, üks Tartus ja üks IdaVirumaal. Kokku on fondis ligikaudu 90 aktiivset vabatahtlikku, kes aitavad üritusi korraldada ning täidavad erinevaid administratiivseid
ülesandeid. Organisatsioonis on loodud ka eraldi kommunikatsioonimeeskond, kuhu kuuluvad lisaks kommunikatsioonijuhile ka
veebihaldur, keeletoimetaja, kujundaja ning kommunikatsiooni- ja turundustaustaga vabatahtlikud ja fondi pro bono partner JLP
Kommunikatsioonibüroo. Tavapäraselt kaasatakse meeskond suurematesse meediaprojektidesse, mis vajavad erialase taustaga inimeste
sisendit ja abi. Kommunikatsioonimeeskonna tööd koordineerib kommunikatsioonijuht.
Suuremat vastutust on võtnud ka tiimijuhid, kes korraldavad oma meeskonna igapäevatööd, viivad läbi tiimikoosolekuid ning on
nõuannetega vabatahtlikele toeks.
Teadlikult oleme Minu Unistuste Päevas võtnud ka suuna kaasata meeskonda liikmeid, kellel on väga tugev sisemine motivatsioon
panustada oma aega ja teadmisi vabatahtlikku tegevusse. Peame fondi töösse sisenemist äärmiselt oluliseks, mistõttu valmistame uusi
liikmeid eesootavaks põhjalikult ette. Alates 2017. aastast korraldame uutele liikmetele baaskoolitusi, mille läbimine tagab vabatahtlikele
parema sulandumise meeskonda ning valmisoleku üritusi korraldada. See taktika on taganud meile ka suhteliselt väikese inimeste
vahetumise ning kõrge meeskonna ühtekuuluvustunde.
Meie fondil on ilus traditsioon panustada oma liikmetesse läbi erinevate meeskonnaürituste ja koolituste. Nii sai 2018. aastal korraldatud
mitmeid põnevaid ühiseid ettevõtmisi, mis liitsid ja harisid. Kevadel toimus koostöös koolitaja Urmas Kamdroniga müügiteemaline koolitus
ning hilissügisel kutsusime esinema mitmete patsiendi ühingute esindajad, kes jagasid meiega huvitavaid ja vajalikke teadmisi erinevate
haiguste ja diagnooside tagamaadest. Samuti tegime tutvust teraapiakoertega ning õppisime, kuidas nende tarkade loomadega oskuslikult
ümber käia.
Juba mitmedat aastat korraldame vabathatlike tänuüritust, kus täname oma parimaid meeskonnaliikmeid läbi fondi väärtuste, milleks on
postiivsus, koostöö ja usaldusväärsus. Minu Unistuste Päeva „Aasta vabatahtlik 2018“ tunnustuse pälvis Annika Jenkins.
Ilma meie tublide vabatahtlike väeta ei suudaks me korraldada nii palju edukaid unistuste sündmusi. Suur tänu Teile kõigile!
Tänusõnad meie toetajatele
Minu Unistuste Päev tänab südamest ka kõiki koostööpartnereid, toetajaid ja eraisikutest annetajaid, kes on aidanud fondi tegevusele õla
alla panna.
Eesmärgid 2019
Tõstame fondi spontaanset tuntust, kasvatame püsiannetajate osakaalu ja muudame annetamise inimestele
kasutajasõbralikumaks.
Soovime pöörata enam tähelepanu fondi üldisele sise- ja väliskommunikatsioonile, tõsta fondi spontaanset tuntust üle Eesti, korraldada
kampaaniaid annetuste kogumiseks ja püsitoetajate arvu suurendamiseks ning võimendada koostööd toetajatega, andes neile ajakohast
tagasisidet annetuste kasutamisest. Uuendame fondi veebilehte ning võtame kasutusele tehnilised lahendused, mis lihtsustavad
annetustega seotud tegevusi. Spontaanse tuntuse kasvatamiseks kutsume ellu fundraisingu meeskonna, mille ülesandeks on teavitustöö
tegemine ja annetuste kogumine avalikel üritustel ja kohtades. Laiema jälgijaskonna kaasamiseks loome Minu Unistuste Päeva Instagrami
konto.
Sündmuste korraldamine
Fondi eesmärk on korraldada 2019. aasta lõpuks vähemalt 100 unistuste sündmust, millest ligikaudu pooled on personaalsed unistuste
päevad. Kvantiteedist olulisemaks peame sündmuste kvaliteeti. Seejuures jätkame regulaarsete grupiürituste korraldamist Tallinna
Lastehaiglas ja Tartu Ülikooli Lastekliinikumis ning panustame enam ressursse perepäevadesse nii Tallinnas, kui ka Ida-Virumaal.
Omaette eesmärgiks oleme võtnud korraldada aasta alguses fondi personaalse unistuste päeva programmis osalenud lastele ja nende
peredele suurejooneline uusaastapidu. 2019. aastal ootame üritusele ligi 200 inimese osavõttu. Samuti soovime jätkata inspireerivate
loengute korraldamist fondi sihtrühma lastevanematele.
Vabatahtlike kaasamine ja motiveerimine
Pöörame enam tähelepanu sellele, et uued liitunud vabatahtlikud oleksid teadlikud fondi ootustest neile ning nad omaksid juba eos
motivatsiooni panustada oma aega ürituste korraldamisesse. On oluline, et vabatahtlike väärtushinnangud ühtiksid fondi omadega. Meie
eesmärk on luua tugev ja motiveeritud vabatahtlike võrgustik Tallinnas, Tartus ja Ida-Virumaal. Oluline ei ole niivõrd vabatahtlike arv, kui
olemasolevate liikmete pühendumus ja julgus võtta vastutust.
Meie kogemus näitab, et uute liikmete sujuv integreerimine meeskondadesse ja olemasolevate vabatahtlike toetamine ning tunnustamine
on äärmiselt oluline. Organisatsiooni järjepidevuse tagamiseks ja ühtse meeskonnavaimu tekitamiseks jätkame vabatahtlike koolitamist ja
meeskonnaürituse korraldamist.
Vabatahtlike kaasamiseks ja vajalike edasiviivate sisendite saamiseks korraldame kord aastas rahuloluküsitluse, mille tulemusel saame
paremini hinnata vabatahtlike tööd, nende ootusi ja teha vajadusel muudatusi protsessides, juhtimises ja tegevuste planeerimisel.
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Bilanss
(eurodes)

31.12.2018

31.12.2017

Lisa nr

164 689

180 102

2

5 409

0

3

170 098

180 102

Materiaalsed põhivarad

833

0

Kokku põhivarad

833

0

170 931

180 102

Võlad ja ettemaksed

11 643

9 712

Kokku lühiajalised kohustised

11 643

9 712

11 643

9 712

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem

170 390

158 082

Aruandeaasta tulem

-11 102

12 308

Kokku netovara

159 288

170 390

170 931

180 102

Varad
Käibevarad
Raha
Nõuded ja ettemaksed
Kokku käibevarad
Põhivarad

Kokku varad

5

Kohustised ja netovara
Kohustised
Lühiajalised kohustised

Kokku kohustised

6

Netovara

Kokku kohustised ja netovara
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Tulemiaruanne
(eurodes)

2018

2017

Lisa nr

83 529

100 355

7

6 555

0

90 084

100 355

-62

-5 440

8

Mitmesugused tegevuskulud

-48 371

-52 110

9

Tööjõukulud

-52 597

-30 453

10

-167

0

-101 197

-88 003

Tulud
Annetused ja toetused
Muud tulud
Kokku tulud
Kulud
Jagatud annetused ja toetused

Põhivarade kulum ja väärtuse langus
Kokku kulud
Põhitegevuse tulem

-11 113

12 352

Intressitulud

20

11

Muud finantstulud ja -kulud

-9

-55

-11 102

12 308

Aruandeaasta tulem
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2018

2017

-11 113

12 352

167

0

-3

0

164

0

-5 409

1 786

1 931

4 160

Laekunud intressid

20

11

Makstud intressid

-6

-55

-14 413

18 254

Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade
soetamisel

-1 000

0

Kokku rahavood investeerimistegevusest

-1 000

0

Kokku rahavood

-15 413

18 254

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses

180 102

161 848

Raha ja raha ekvivalentide muutus

-15 413

18 254

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

164 689

180 102

Rahavood põhitegevusest
Põhitegevuse tulem
Korrigeerimised
Põhivarade kulum ja väärtuse langus
Muud korrigeerimised
Kokku korrigeerimised
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus

Kokku rahavood põhitegevusest
Rahavood investeerimistegevusest
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Kokku netovara
Akumuleeritud tulem
31.12.2016

158 082

158 082

12 308

12 308

31.12.2017

170 390

170 390

Aruandeaasta tulem

-11 102

-11 102

31.12.2018

159 288

159 288

Aruandeaasta tulem
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
Heategevusfond Minu Unistuste Päev SA 2018. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse
standardiga.
Eesti finantsaruandluse standard on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev avalikkusele
suunatud finantsaruandluse nõuete kogum, mille põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seadusega ning mida
täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid (edaspidi RTJ).
Kus järgnevad arvestuspõhimõtted ei sätesta teisiti, on raamatupidamise aastaaruande koostamisel lähtutud soetusmaksumuse printsiibist.
Heategevusfond Minu Unistuste Päev SA 2018. aastaaruandele rakenduvad Euroopa Liidu raamatupidamisdirektiivist 2013/34/EL tulenevad
nõuded, mille alusel ettevõtte suurusest sõltub majandusaasta aruandes nõutava avalikustatava informatsiooni hulk.
Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.
Raha
Raha ja rahalähenditena kajastatakse bilansis ja rahavoogude aruandes arvelduskontode jääke.
Nõuded ja ettemaksed
Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid
eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded on sõltuvalt ebatõenäoliselt laekuva
nõude tekkimise põhjustest kantud osaliselt või täies ulatuses tegevuskuludesse. Lootusetud nõuded on kantud bilansist välja.
Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad
Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja
maksumusega alates 300 eurot. Varad, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 300 euro, kantakse kulusse.
Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast (k.a tollimaks ja muud mittetagastatavad
maksud) 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 ja võimalikud
väärtuse langusest tulenevad allahindlused.
Finantskohustised
Finantskohustised (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.
Seotud osapooled
Seotud osapool on isik või ettevõte, kes on seotud Heategevusfond Minu Unistuste Päev SA-ga (edaspidi Ühing) sel määral, et nendevahelised
tehingud ei pruugi toimuda turutingimustel.
Isik või selle isiku lähedane pereliige (st pereliige, kelle puhul võib eeldada olulise mõju olemasolu, näiteks abikaasa, elukaaslane või laps)
on seotud Ühinguga, kui see isik:
(a) on Ühingu või selle emaettevõtte juhtkonna liige (st isik, kellel on volitused ettevõtte tegevuse kavandamiseks, juhtimiseks ja kontrollimiseks
otseselt või kaudselt, ning kes kannab selle eest vastutust); või (b) omab kontrolli või olulist mõju Ühingu üle (näiteks läbi aktsiaosaluse).
Ühing on seotud teise ettevõttega, kui kehtib üks või mitu järgmistest tingimustest:
(a) teine ettevõte ja Ühing on ühise kontrolli all (st nad on kas sama kontserni liikmed või neid kontrollib sama isik (või selle isiku lähedane
pereliige));
(b) üks ettevõte on kolmanda osapoole (kelleks võib olla nii ettevõte kui isik) poolt kontrollitav ettevõte ja teine ettevõte on selle
kolmanda osapoole (juhul kui kolmandaks osapooleks on isik, siis selle isiku või tema lähedase pereliikme) olulise mõju all olev ettevõte;
(c) teine ettevõte omab Ühingu üle kontrolli või olulist mõju;
(d) teine ettevõte on Ühingu kontrolli või olulise mõju all;
(e) teised ettevõtted, mille üle Ühingu emaettevõtte juhtkonna liige (või nende lähedased pereliikmed) omavad kontrolli või olulist mõju;
(f) teised ettevõtted, mille juhtkonda kuuluvad isikud (või nende lähedased pereliikmed), kes omavad kontrolli või olulist mõju Ühingu üle.
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Aruandekuupäevajärgsed sündmused
Aruandekuupäevajärgselt ei ole toimunud sündmusi, mis mõjutaks 2018. majandusaasta tulemust.

Lisa 2 Raha
(eurodes)

31.12.2018

31.12.2017

0

0

Arvelduskontod

164 689

180 102

Kokku raha

164 689

180 102

Sularaha kassas

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2018
Nõuded ostjate vastu
Ostjatelt laekumata
arved
Ettemaksed
Tulevaste perioodide
kulud
Kokku nõuded ja
ettemaksed

12 kuu jooksul
5 350

5 350

5 350

5 350

59

59

59

59

5 409

5 409

31.12.2017
Nõuded ostjate vastu

12 kuu jooksul
0

0

0

0

Maksude ettemaksed ja
tagasinõuded

0

0

Ettemaksed

0

0

Kokku nõuded ja
ettemaksed

0

0

Ostjatelt laekumata
arved
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Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

31.12.2018
Ettemaks

31.12.2017

Maksuvõlg

Ettemaks

Maksuvõlg

Üksikisiku tulumaks

0

1 424

0

828

Erisoodustuse tulumaks

0

0

0

12

Sotsiaalmaks

0

2 370

0

1 715

Kohustuslik kogumispension

0

147

0

104

Töötuskindlustusmaksed

0

177

0

55

Ettemaksukonto jääk

0

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad

0

0
4 118

0

2 714

Lisa 5 Materiaalsed põhivarad
(eurodes)

Kokku

Arvutid ja
arvutisüsteemid

Masinad ja
seadmed

31.12.2018
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus

1 000

1 000

1 000

-167

-167

-167

833

833

833

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2018
Võlad tarnijatele

12 kuu jooksul

Lisa nr

684

684

Võlad töövõtjatele

6 841

6 841

Maksuvõlad

4 118

4 118

11 643

11 643

Kokku võlad ja ettemaksed

31.12.2017

12 kuu jooksul

4

Lisa nr

Võlad tarnijatele

1 042

1 042

Võlad töövõtjatele

5 956

5 956

Maksuvõlad

2 714

2 714

Kokku võlad ja ettemaksed

9 712

9 712

4
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Lisa 7 Annetused ja toetused
(eurodes)

2018

2017

Mittesihtotsatarbelised annetused ja toetused

83 529

100 355

Kokku annetused ja toetused

83 529

100 355

2018

2017

83 529

100 355

Mitterahaline annetus

101 298

85 000

Kokku annetused ja toetused

184 827

185 355

Rahalised ja mitterahalised annetused

Rahaline annetus

Lisa 8 Jagatud annetused ja toetused
(eurodes)

2018

2017

0

5 000

Annetused eraisikutele

62

440

Kokku jagatud annetused ja toetused

62

5 440

2018

2017

2 746

4 116

268

257

Koolituskulud

1 402

3 636

Transpordikulud

5 859

5 737

0

15

Ostetud teenused

8 842

16 062

Toitlustamine üritustel ja muud üritustega seotud kulud

9 748

11 571

Reklaamikulud

6 525

2 144

Muud

12 981

8 572

Kokku mitmesugused tegevuskulud

48 371

52 110

Annetused mittetulundusorganisatsioonidele

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

Üür ja rent
Mitmesugused bürookulud

Mitmesugused bürookulud
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Lisa 10 Tööjõukulud
(eurodes)

2018

2017

Palgakulu

39 411

22 589

Sotsiaalmaksud

13 005

6 324

181

1 540

52 597

30 453

2

2

2018

2017

16 719

16 455

Töötuskindlustus
Kokku tööjõukulud
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale

Lisa 11 Seotud osapooled
(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja
muud olulised soodustused

Arvestatud tasu
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