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SIHTASUTUS TALLINNA LASTEHAIGLA TOETUSFONDI 2006.A. 

TEGEVUSARUANNE  

 

         Tallinnas, 18.jaan.2007.a. 

 

Koostanud juhataja Inna Kramer 

 

 

2006.a. oli Toetusfondis tööl kolm palgalist inimest, neist juhataja täiskohaga ning osalise 

tööajaga raamatupidaja ja juhataja assistent. 

 

Kahjuks on tugigrupi liikmete aktiivsus tunduvalt vähenenud, kuid samas on muutunud 

regulaarseks 2005.a. novembrikuus alguse saanud Lasnamäe Noortekeskuse vabatahtlike 

liikmete külaskä 

igud haiglasse. Üks kord kuus tutvustatakse haigla patsientidele huvitavaid tegevusi, mille 

käigus saavad lapsed endale valmistada vahvaid esemeid. 

 

Kuigi 2006.a. sissetulekud jäid alla 2005.a. sissetulekutele, võib fondi tegevust pidada igati 

edukaks, mil said alguse taas uued ettevõtmised ja projektid. 

 

Toimunud ürituste tutvustamisel ja projektide kajastamisel on meid jätkuvalt tasuta abistanud 

paljud meediaväljaanded- Sky Media, SLÕhtuleht, eesti Päevaleht, Äripäev, Postimees, 

Molodjozh Estonii, Vesti Dnja, Delovõje Vedomosti, Referent, Nädal, Terviseleht, Eesti 

Raadio, ETV, TV3, internetiportaalid delfi.ee, everyday.com, neti.ee, hot.ee  infopluss.ee, 

infoweb.ee. Trükiteenuste osas on toetus tulnud AS Uniprint ja Trükiagentuur Ellington’ilt ning 

välireklaami tasuta eksponeerimist on suures mahus võimaldanud JCDecaux Eesti. Lisaks on 

meedia vahendusel ilmunud arvukalt heategevus temaatikat, s.h. Toetusfondi töid ja tegemisi, 

käsitlevaid artikleid. Kodumeediakanalite kõrval olen korduvalt saatnud TF tööd ja lastehaigla 

vajadusi tutvustavaid artikleid ja pildimaterjali ka Kanada, USA ja Rootsi eestlaste 

ajalehtedesse. 

Kõigi ürituste ja heategevuslike kampaaniate kujundusliku poole pealt ja heade ideede ning 

ettepanekutega on pikki aastaid abistanud TBWA Eesti. 

 

2006.a. laekus Tallinna Lastehaigla Toetusfondi 4’022’449 krooni s.h. moodustasid 

finantstulud 210’015 krooni ja esemelised annetused 25’236 krooni. Tasuta meediareklaami 

võib hinnata enam kui 3 mil.kroonile. 

Sama perioodi väljaminekud moodustasid 4’559’451 krooni, millest TF tegevuskulud, 

ülalpidamine ja turunduskulud,  moodustasid 16,8 %. 

Toetusfond on rahaliste annetustena Tallinna Lastehaigla heaks 2006.a. üle kandnud kokku 

3’721’870 krooni, sellest toetati meditsiiniaparatuuri ostu 3’251’075 krooniga, „Lastearst 

Kuuleb” arstide ja telefoni tasustamist 215’582 krooniga ja meditsiinipersonali koolitust ning 

teabekirjanduse muretsemist 255’212 krooniga (sh. Haigekassa projekt). 

 

Kuna PHARE projektide läbiviimine Eestis lõpetati, siis otsisime uusi suundi projektide 

käivitamiseks. 2006.a. toimus koostöös Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametiga projekt 

„Traumade ja alkoholi tarbimise ennetamine Tallinna linnas”, mida rahastas Eesti Haigekassa. 

Projekti eesmärgiks oli tervist toetava keskkonna arendamine ja paikkonna suutlikkuse 

tõstmine tegelemaks kodu- ja vaba aja vigastuste ennetamisega piirkondlike organisatsioonide, 

võtmeisikute ja kohalike omavalitsuse tegevuse kaudu. Projekti kogumaksumuseks oli 183’502 

krooni. 
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Kahjuks hilines tunduvalt Norra ja EMP finantsmehhanismide vabaühenduste fondi, III sektori 

heaks avatud fondi, rahastuse määramine. Seoses sellega ei olnud võimalik esitada taotlusi 

2006.aastal. Loodame, et 2007.a. leiame sellest rahastusallikast meetme, mis aitaks vahendada 

abi haiglale.  

 

Tallinna Lastehaigla Toetusfondi poolt juhitud ja teostatud Phare Access 2002 projekti on 

eeskujuks seatud kui edukalt toiminud projekti. Sellele tellisid nii Rahandus- kui  

Sotsiaalministeerium järelkontrolli sõltumatult eksperdilt, kelle järeldus oli igati positiivne. 

 

2006.a.uutest projektidest tuleks eelkõige mainida heategevuslikku koostööd Kirjastus TEA’ga. 

Nimelt laekus Toetusfondile TEA poolt välja antud „Laste terviseentsüklopeedia” iga 

eelmüügist tellitud raamatu eest 25 krooni. Projekti initsiaatoriks oli Kirjastus TEA omanik 

ning Tallinna Lastehaigla Toetusfondi nõukogu liige Silva Tomingas, selles osalesid ka 

Toetusfondi nõukogu liikmed Adik Levin ja Merike Martinson. „Laste terviseentsüklopeedia” 

konsultantidena aitasid kaasa paljud Tallinna Lastehaigla arstid. Raamat annab ülevaate lapse 

arengust ja tema arendamisest, lapse eest hoolitsemisest, lapseeas ettetulevatest haigustest ja 

haiguslikest seisunditest. Toetuse suuruseks 2006.a. kujunes 125’000 krooni. Projekt jätkub ka 

2007.a. 

 

Koostöö Logotrade OÜ-ga sujus kenasti. Nimelt toetasid Logotrade’i kliendid oma 50’000 

kroonise ostu pealt 5000 krooniga Tallinna Lastehaiglat. Kokku kogunes 52’960 krooni, millest 

20’090 krooni eest valmistas Logotrade Tallinna Lastehaigla Toetusfondile logoga tooteid, 

mida oleme saanud kinkida oma toetajatele, 32’870 krooniga toetati aga autoklaaviostu 

haiglale. 

 

Kui 2005.a. lõpp rõõmustas meid ETV heategevuslik telesaade „Jõulutunnel” rekordannetuse 

2.4 krooniga, mis jagunes kolme heategevusfondi vahel, siis 2006.a. toetasid annetajad nii 

Tallinna Lastehaiglale kui Tartu ÜK Lastekliinikule reanimobiilide ostu kogusummas 3,1 mil. 

krooni, mis ületas isegi eelmise aasta tulu. 

Ka AS EMT poolt korraldatud heategevuslik projekt „Jõulukalender” toetas ühe suunana 

Tallinna Lastehaiglale reanimobiili ostu. Selle projekti toetussummaks kogunes 286’203 

krooni.  

Kahe eelpool nimetatud projekti kogutoetuse eest saame haiglale kindlasti muretsetud 

reanimobiili koos vajamineva meditsiinilise aparatuuriga. Summad laekuvad 2007.aaastal. 

 

2002.a.korraldasime esimest korda koostöös TBWA Eesti AS’ga (Guvatrak) laiaulatusliku 

heategevusliku meediakampaania teadvustamaks laiemale avalikkusele Tallinna Lastehaigla 

Toetusfondi heategevusliku projekti eesmärke. Tänavu kogunes meil heategevusliku 

kampaania „Aita meil aidata!” käigus annetustena 129’391 krooni Tallinna Lastehaigla 

intensiivraviosakonnale monitooringuaparatuuri ostuks. Kuna kampaania viimane osa langes 

ka detsembrikuusse, siis laekus osa annetustest alles jaanuaris 2007. Katsetasime kampaania 

korraldamist detsembris esimest korda ja peab ütlema, et see oli väga edukas. Planeerime  

2007.aastal pikendada detsembris korraldatava kampaania perioodi. 

Väga hästi võeti vastu ja palju positiivset vastukaja sai ka 2006.a.meedikampaania kujundus. 

Kampaanias osalenud neli tuntud inimest – Jaagup Kreem, Eedo Raide, Anne Reemann ja Liisi 

Koikson- ütlesid välja mõtte „selleks, et aidata haigeid lapsi ei pea olema arst; piisab ka 

annetusest...”. Selline pöördumine oli usaldust tekitav ja kutsus toetama. 
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Toetuse kogumiseks oli avanud tasuta annetustelefonid Elion Ettevõtted AS ja neile 

võimaldasid ristkasutuse AS EMT, Elisa Mobiilsideteenused Eesti ja TELE2 Eesti, laialdase 

välimeediapinnaga toetas JC Decaux Unicom Eesti OÜ.  

Oleme tänulikud Elion Ettevõtted AS’ile, et nad on Toetusfondile võimaldanud tasuta 

annetustelefonideks juba viies aasta ühed ja samad telefonid (900 7705 -50.-krooni, 900 7710 

– 100.-krooni ja 900 7715 – 500.-krooni). Kindlasti aitab see kaasa ka annetuste laekumisele, 

sest need numbrid on juba paljudele annetajatele meelde jäänud. 

 

Kuigi juba 2005.a. juhtisime lastepargi Tembu-Vembumaa juhtkonna tähelepanu perepäeva 

mitte kõige õnnestunud kuupäevale (3.sept.) ja palusime võimalust korraldada perepäev augusti 

alguses, siis kahjuks seda ei võmaldatud ka tänavu ja nii toimus perepäev taas 2.septembril kui 

lapsed juba koolis ning vanematel niigi sellega seoses palju tegemist. Seda tõestas ka tänavune 

külastajate vähesus, kuigi olime endale appi palunud 5 firmat, kelle esindajad korraldasid 

lastele põnevaid ning toredate auhindadega võistlusi. Sellist uudset korraldusvormi tahame 

kasutada ka järgmisel aastal. Perepäeval kogunes 51’715 krooni toetust, mis kahjuks jääb alla 

eelmise aasta sissetulekule. 

Otsustasime 2007.aaastal korraldada perepäeva mõnes uues kohas ja esialgu käivad meil 

läbirääkimised koostöö osas Nõmme Spordikeskusega, kus lisaks terviserajale valmis 

2006.aasta sügisel ka väliujula. 

 

Merike Martinsoni ja Inna Krameri kuue aasta taguse fondi tutvustava Kanada reisi tulemuseks 

võib pidada jätkuvaid toetusi eraannetajatelt. Kuigi 2006.a. ei laekunud TF ühtegi pärandust, on 

jätkunud Eesti Abistamiskomitee Kanadas abi, mis 2006.a. moodustas 219’307 krooni. Kuigi 

TF korraldab tänuõhtut sponsoritele juba 7 aastat oli meil tänavu esimest korda hea meel 

tervitada ja tänada 1.juunil Tallinna Raekojas ka meie toetajaid Kanadast- pr. Hilja Kuutmaad 

Eesti Abistamiskomiteest Kanadas, pr. Imma Hafket, kes võttis vastu prerek. Randpalude 

„Pikaaegse toetaja” tänukuju ja pr. Hilma-Benita Aarma, kes eelmisest aastast alates elab taas 

Eestis. 

Pikaaegne abi on taas saabunud ka Eesti Abistamiskomiteelt USA-s, mis tänavu moodustas 

62’453 krooni. 

 

Tallinna Lastehaigla Toetusfondi nõukogu liige Tiit Kõuhkna toetas jätkuvalt juba neljandat 

aastat lastehaigla parima arsti, nooarsti, med-õe ja tänavu uudsena ka noorõe premeerimist. 

Seda kokku 55’000 krooniga. 

 

Tänavune kunstioksjon oli korraldatud erineval moel. Kuna Haus Galerii galeristide arvamuse 

kohaselt toimub oksjoneid liiga palju, siis otsustati korraldada heategevuslik kunstimüük 

internetis. 106 tööd oli üleval Haus Galerii kodulehel ja iga müüdud töö eest laekus 

heategevuseks keskmiselt 25%. Kuna kunstimüük toimus veel ka detsembrikuus, siis jääb 

enamus sissetulekust 2007.a. Kui ka järgmisel aastal sarnaselt kunstimüüki korraldada, siis 

peaks kindlasti alustama info levitamisega varem, sest tänavu jäi siiski palju töid müümata. 

 

1997.a. Tallinna postkastidesse saadetud 175’000 kirja tõid positiivse vastukaja ja neile, kes 

tookord ka oma andmed saatsid, oleme järgnevate aastate jooksul saatnud igal aastal palvekirja 

toetada lastehaigla toetusfondi heategevuslikke projekte ning seejärel ka tänukirja abi eest. 

Ka tänavu tuletasime toetajatele meelde võimalust saada tulude deklareerimisel annetustelt 

tulumaks tagasi ning pakkusime ka ülekande lihtsustamiseks sõlmida püsikorraldusleping. Kui 

2005.a. oli meil 27 püsiannetajat, siis 2006a. oli neid juba 47. Kokku kogunes Sõprade Ringi 

liikmetelt 141’201 krooni. 
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Olgu siinjuures lisatud, et Maksuametile saadetud INF4 nimekirjas, mis sisaldas andmeid 

annetajate kohta tulumaksusoodustuseks, oli 351 eraisikut ja 26 firmat. 

 

Hädavajalikuks on osutunud tasuline nõuandetelefon „Lastearst kuuleb”. 2000a.lõpust on  

Sideameti poolt kehtestatud tasulise lühinumbri kasutuse eest tasutav riigilõiv 28’320 krooni. 

Kahjuks ei tehta siin erandeid ka heategevuslikele organisatsioonidele, kuid tänu 

meediaväljaannetele, kes võimaldavad numbrile tasuta reklaami on teenistus tänavu (peale 

telefoni- ja palgakulude mahaarvamist) 52’680 krooni plussis. 

Kuigi 2005.a.augustis avati haigekassa poolt tasustatuna ööpäevaringne tasuta nõuandtelefon, 

ei ole see meie teenistust oluliselt mõjutanud. Nii minutihind (15.-krooni koos k/m-ga) kui ka 

arstide tunnitasu ei ole viimase 7 aasta jooksul muutunud. 2006.a.viimasel Tallinna Lastehaigla 

Toetusfondi nõukogu koosolekul otsustati dr.Kaja Leito (teenistuse vabatahtlik koordinaator) 

ettepanekul tõsta 1.jaan.2007 arstide tunnitasu, kuid jätta kõneminutitasu esialgu samale 

tasemele. 

 

2005 ja 2006.a. oleme uuendanud ja parandanud Toetusfondi korjanduspalle. Kahjuks on just 

eriti viimasel aastal juhtunud mitu episoodi, kus meie korjanduspallid ja- kastid on kas saanud 

kannatada või siis varastatud. Oleme nüüd nende turvamisele pööranud rohkem tähelepanu ja 

leidnud võimaluse pallide statsionaarseks kinnitamiseks. Meie korjanduspallid on hetkel üleval 

Maksimarketis, Prisma ja Selveri kauplustes, Magistrali, Kristiine ja Ülemiste 

Kaubanduskeskustes, Tallinna Kaubamajas, Humana Eesti kauplustes, Stockmanni 

Kaubamajas ning lastehaigla kohvikus - kokku 18+9=27 kohas. 2006.a. kogunes 

korjanduskastidesse 73’543 krooni.  

 

Pikaaegsetest toetajatest tuleks eelkõige mainida AS Kalev, kes tänavu toetas TF 144’000 

krooniga. 2006.a.lõppes TF ja AS Kalev vaheline teine 5.a. heategevuslik koostööleping, kuid 

ette rutates on hea meel tõdeda, et AS Kalev’i juhtkond on otsustanud seda taas pikendada 3.a. 

võrra. 

 

Eriti edukalt kulges tänavu A-Selveri toetuskampaania „Koos on kergem”, mille käigus toetati 

kuvöösi ostu haiglale iga sooritatud ostu pealt, eri väärtusega kupongide lisamisega arvele ning 

kassades asetsenud annetuskarpidesse tehtud annetustega. Kampaanias osalejatega rääkides 

leidsime, et tänavuse aasta väga heaks täienduseks oli kassadesse paigutatud väikereklaam „aga 

annetus...?”. Kokku kogunes 191’825 krooni. 

Sarnaselt möödunud aastaga kogunes toetus Tallinna Lastehaiglale Tallinnas asuvatesst Selveri 

kauplustest, maakondades asuvatest Selveri kauplustest aga koguti toetust kohalike haiglate 

lasteosakondadele. 

 

2004.a. sõlmitud leping AS Balbiino’ga on jätkunud tänaseni ja 2006.a. kogunes Vanilje- 

perejäätise müügist 18’000 krooni haigla toetuseks. Lisaks nimetatud toetusele olid ka Balbiino 

esindajad abiks perepäeva võistluste organiseerimisel. 

 

Kuigi AS Quelle Eesti ei toeta enam haiglat oma toodete müügiga, on nad ikka abi osutanud 

muudel ettevõtmistel- nagu näiteks perepäeva võistluste organiseerimisel ning 

loteriiauhindadega toetamisel. 

Samas jätkub läbi toodete müügi toetus teise Eesti kataloogimüügi firmaga Otto 

Tellimiskeskuse OÜ-ga, kuid nendega teeme 2006.a. kokkuvõtteid seekord alles 2007.a 

esimeses kvartalis. 
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Kenasti on jätkunud ka koostöö kontoritarvete müügiga tegeleva firmaga „Büroomix”, kus 

toetus koguneb Penteli firma toodete müügist. Paremad müügitulemused tõid kaasa ka toetuse 

kasvu võrreldes 2005.aastaga. Tänavune toetus oli 90’000 krooni. 

 

OÜ Dreesis on lastehaigla toetajaks olnud juba neli aastat. Toetus on kogunenud firma 

HansGrohe toodete müügist. 2006.a.tegi annetuse, 40’000 krooni, Saksamaal asuva emafirma 

esindus. 

Mitmendat aastat toetab haiglat ka United Motors AS, annetades Pärnu lähedal toimuva 

autoringrajasõidu osalustasud heategevuseks. Tänavuse toetuse suuruseks oli 23’300 krooni. 

Jõulu eel otsis heategevusliku koostöö väljundit Casino Mapau. Jõulupokkeriturniiri 

osalustasud, 19’300 krooni, kandis firma lastehaigla vastsündinuteosakonnale kuvöösi ostuks. 

 

Jõulukaartide müügist kogunenud toetus, 105’019 krooni, on kogunenud MorganStuudio poolt 

müüdud kaartidest (50’000.- ), Saargraafika OÜ (3983.-), OÜ Karto Eesti (7181.-) ja TF-le 

annetatud kaartidelt (43’855.-). 

 

TF kauaaegsed toetajad Elion Ettevõtete AS ja AS EMT on senini kandnud Toetusfondi arvele 

kogu tasulisest nõuandetelefonist laekuva sissetuleku (tavapäraselt kuulub ettevõttele 20-30%). 

Lisaks eelnimetatule on nii Elion kui ka EMT, ning Elisa Mobiilside Eesti AS ja TELE2, 

avanud tasuta annetusteks oma liine nii jõulukampaaniate kui ka Toetusfondi heategevuslike 

meediakampaaniate raames. 

 

AS Uniprint on toetanud Tallinna Lastehaigla Toetusfondi juba üle 10.aasta trükkides meile 

kõik vajalikud trükised tasuta. Kahjuks otsustas firma juhtkond 2006.aastal piirata abi ainult 

Toetusfondi igapäevaste trükiste toetusega. 

 

Lisaks rahalisele toetusele on haiglat toetatud paljude esemetega- OÜ Silasko on varustanud 

toredate mänguasjadega, DVD Liider OÜ kinkis DVD ja videoplayeri, Coca Cola lauamänge ja 

jooke, Neste Eesti toetas taas haigla reanimobiiliteenistust 200’000 krooni eest diislikütusega, 

tänu TEA Kirjastusele sai iga „Lastearst kuuleb” teenistuse töötaja kingiks vastilmunud „Laste 

terviseentsüklopeedia”, lisaks palju maiustusi haiglas viibivatele patsientidele jõulu ja 

aastavahetuse ajal. 

Austraalia heategevusorganisatsioon „Operation ART” kinkis lastehaiglale 5 raamitud pilti, 

mille olid maalinud Austraalia lapsed. Täna kaunistavad need eredavärvilised ja rõõmsad pildid 

erinevaid lastehaigla osakondi. 

Vastsündinuteosakonna fuajeesse paigutasime Tauno Kangro kingituse, itaalia marmorist 

valmistatud magava lapse kuju. 

Suurbritanniast pärit Eesti juurtega kostüümikunstnik Charles Cusick kinkis TF-le 

heategevuslikel eesmärkidel erinevad kostüümikavandid, millest tegime Jõuluajal näituse. 

 

Olgu siinjuures veel lisatud juba eespool mainitud meedikanalite tegevusabi ning paljude 

firmade abi loteriiauhindadega toetamisel ning perepäeva võistluste ja Tallinna Raekojas 

toimunud tänuõhtu korraldamisel. 

 

Kokkuvõtteks tooksin välja 2006.a. uued koostööprojektid: 

-TEA Kirjastus 

-OÜ Logotrade 

-Lasnamäe Noortekeskuse vabatahtlike tegevused haiglas viibivate lastega 

-Eesti Haigekassa 
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9.jaanuaril 2006.a.saabus meile kurb sõnum Toetusfondi pikaaegse patrooni hr. Mikk Mikiveri 

surmast. Kahjuks ei ole Toetusfondil tänaseni uut patrooni, kuigi oleme sellel teemal vestelnud. 

2006.a detsembris kirjutasin pöördumise pr. Evelin Ilves’ele palvega olla Tallinna Lastehaigla 

Toetusfondi patroon, kuid kahjuks ei ole tänaseni vastust saabunud.  

Juhul kui pr.Ilvese vastus peaks olema eitav, peaks nõukogu hakkama tegelema uue võimaliku 

kandidaadi leidmisega. 

 

Loodan väga, et Tallinna Lastehaigla Toetusfondi nõukogu liikmed jätkavad 2007.a. 

aktiivsemalt tööd uute koostööprojektide arendamisel ning heategevuslike ürituste 

organiseerimisel. 

 

Tallinna Lastehaigla Toetusfondis on 3 töötajat, kellele on arvestatud palka 450830 krooni. 

 

Peetud on 5 protokollilist koosolekut. 

SA Tallinna Lastehaigla Toetusfondi nõukogusse kuuluvad: 

Esimees Janek Mäggi 

Merike Martinson, Adik Levin, Silva Tomingas, Tiit Kõuhkna, Vello Vallaste, Vallo Toomet, 

Jaagup Kreem, Raivo Laus 

 

 

 

 

 

Inna Kramer 

SA Tallinna Lastehaigla Toetusfondi  

Juhataja 
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Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud 

01.01.2006 – 31.12.2006.a. majandusaasta kohta 
 

 

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kroonides 

 

 Tegevjuhtkonna deklaratsioon 

 

Juhatuse poolt koostanud 2006.a. raamatupidamise aastaaruandes on kasutatav 

arvestuspõhimõtete ning informatsiooni esitlusviis  kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. 

Eesti hea raamatupidamistava põhinõuded kehtestati EV Raamatupidamise seadusega, mis 

jõustus 01.01.2003 ja mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna juhendid. 

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud ka muudest Eesti Vabariigi seadustest, 

millega reglementeeritakse aruannete koostamist. 

 

Raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt SA Tallinna Lastehaigla 

Toetusfond  finantsseisundit, majandustegevuse tulemust ja rahavoogusid.  

 

Juhatuse hinnangul on SA Tallinna Lastehaigla Toetusfond jätkuvalt tegutsev majandusüksus. 

 

 

 

 

 

Aastaaruande koostamispäev     ………………… 

 
 

 

Juhatuse liige: 
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                                Raamatupidamisbilanss(kroonides)    (Lisa 4)                                                                                                                                                                                                                                

       Lisade   Maj.aasta Maj.aasta 

 nr. lõpul 31.12.06 algul 31.12.05 

Aktiva 
 

   

Käibevara      

Raha ja pangakontod 1 470131 1349657 

Lühiajalised finantsinvesteeringud 3 5713541 4585867 

Nõuded ja ettemaksed      2   

     Laekumata tulud  71439 54102 

     Muud lühiajalised nõuded  89051 183000 

     Kokku  160490 237102 

Käibevara  kokku  6344162    6172626 

    

Aktiva(varad)  kokku  6344162 6172626 

    

Passiva 
 

   

Lühiajalised kohustused    

Võlad ja ettemaksed:                        

     Võlad tarnijatele     57626 2857 

     Kokku  57626 2857 

Sihtfinantseerimine    

     Valitsuse sihtfinantseerimine                         8715 

     Kokku                                   8715 

Lühiajalised kohustused kokku  57626 11572 

Kohustused kokku   11572 

Netovara    

     Eelmiste perioodide akumuleerit. tulem       6161054                         6238572 

     Aruandeperioodi tulem  125482 -77520   

Netovara kokku  6286536 6161054 

Passiva(kohustused ja netovara) kokku  6344162 6172626 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juhatuse liige: 
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Tulude ja kulude aruanne  

 

                                                                                                     Kroonides     (Lisa 5) 

 01.01.-31.12.06 01.01.-31.12.05 

Tulud   

1.Annetused ja toetused   

1.1.Mittesihtotstarbelised 2531521 4589993 

1.2 Sihtotstarbelised 1280913 1379405 

     Sihtotstarbelised annetused 1095905 65000 

     Valitsuse sihtfinantseerimine 1506 1309179 

     Haigekassa sihtfinantseerimine 183502 5226 

Kokku annetused ja toetused                            3812434                           5969398 

Tulud kokku    3812434                         5969398 

   

Kulud   

Sihtotstarbelised kulud:   

Tallinna Lastehaiglale med.aparatuur, 

koolitused, ravimid jne.                                     

3537458                          3996550 

Tallinna Lastehaiglale jagatud toetused ja 

annetused 

90911 65000 

Haigekassa projekti sihtfinantseerimine                                           183502                         5226 

Phare projekti sihtfinantseerimine 1506 1309179 

Phare proj.finantseerimine fondivahenditest  183218 

Kokku   3813377                         5559173 

Mitmesugused tegevuskulud: 315320 227048 

Ürituste ja reklaamiga seotud kulud 234152 162665 

Fondi ülalpidamiskulud 81168 64383 

Tööjõukulud 450830 420782 

Palgakulu 338207                          315193 

Sotsiaalmaksu kulu 111608 104014 

Töötuskindlustusmaksu kulu 1015                             1575     

Kokku  766150                          647830 

Kulud kokku  4579527                        6207004 

   

Põhitegevuse tulem                                             -767093                             -237606 

   

Finantstulud ja  - kulud   

Muud finantstulud  892575                             160086 

Kokku 892575                          160086 

   

Aruandeaasta tulem                                             125482                            -77520 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juhatuse liige: 
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Rahavoogude aruanne 

(otsesel meetodil) 

                                                                                         kroonides 

 31.12.2006 31.12.2005 

   

Raha jääk aasta alguseks                                                          1349657 1230206 
Tulud põhitegevusest:   

Vabatahtlikud annetused 3520000 4535891 

Saadud pangaintressid 89809 160086 

Sihtotstarbelised annetused 70000 70226         

Haigekassa sihtfinantseerimine 94451  

Phare sihtfinantseerimine 173962 755394 

Kokku tulud 3948222 5521597             

Põhitegevuse kulud:   

Tallinna Lastehaiglale ostetud vara ja ülekantud raha                  3527400                        3996550 

Tööjõukulud 450830 420782 

Ürituste- ja reklaamikulud 231320                            162665 

Toetusfondi majanduskulud 80189 61526 

Sihtotstarbelised kulud 70000 70226 

Haigekassa projekti otsekulud 143551  

Toetusfondi kulud Phare koolitusprojektile  183218 

Valitsuse sihtfinantseerimiseotsekulud (Phare) 182667 1309179 

Kokku kulud 4685967                         6204146 

Rahavood põhitegevusest                  -737745                       -682549    

Rahavood investeerimistegevusest      

Raha paigutamine pikaajalistesse deposiitidesse 43000 40000 

Raha paigutamine lühiajalistesse deposiitidesse  -1500000 

Soetatud väärtpaberid        402000 475000 

Väärtpaberite müük -120219  

Antud lühiajaline laen  183000 

Antud laenude tagasimaksed -183000  

Rahavood investeerimistegevusest kokku                         141781 -802000 

Raha jääk aasta lõpuks                                                      470131                         1349657 

 

Netovara  muutuste aruanne  

                                                    kroonides 

 2006 2005 

Eelmiste perioodide tulem 6161054 6238572 

Aruandeaasta tulem 125482 -77520 

Netovara  kokku 6286536 6161054 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juhatuse liige:        
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            Raamatupidamise aastaaruande lisad     (kroonides). 

 

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted ja 

hinnangud 

SA Tallinna Lastehaigla Toetusfond  on koostanud 2006.a.raamatupidamise aastaaruande 

vastavalt Raamatupidamise seaduse §-le  17 Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. 

Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsiipidega ja 

Raamatupidamise Toimkonna juhenditega. 

Rahalised vahendid on bilansis õiglases väärtuses. 

Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste 

nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega. 

Lühiajalisi nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete inventeerimisel 

hinnatakse igat nõuet eraldi. 

 

Valitsuse sihtfinantseerimise vahendeid kajastatakse lähtudes RTJ 12 nõuetest brutomeetodil. 

Seotud isikuteks on juhatuse liikmed, nendega seotud ettevõtted ja nende lähisugulased. 

Seotud isikutega ostu-müügi tehinguid tehtud ei ole.   

 

 

 

Tulude ja  kulude aruanne  
Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud  RTJ 14 lisas  toodud  skeemist.  SA 

põhitegevusest lähtudes on tulude ja kulude aruandes skeemi kirjete nimetusi täpsustatud. 

Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes.   

 

Rahavoogude aruandes on põhitegevuse rahavood kajastatud  otsesel meetodil, investeerimis- 

ja finantseerimistegevuse rahavood otsesel meetodil. 

  

Lisa nr.1. Rahalised vahendid.    
Pangakontode  jäägid on  võrreldud pankadega, nende jäägid raamatupidamiskontodel 

võrduvad pangaväljavõtetel näidatud jääkidega.  Sularaha kassas on aastavahetuse seisuga 

inventeeritud. Sularaha jääk võrdus kassa jäägiga raamatupidamise andmetel. Sellel kirjel on 

kajastatud raha:  

                 2006           2005 

kassas 4364  3339 

arvelduskontol Hansapangas          316245              581373 

arvelduskontol Nordea pangas         7942 46854 

valitsuse sihtfin.kontol Nordea  pangas  4219 

arvelduskontol Ühispangas         141580              709375 

valitsuse sihtfin.kontol Hansapangas  4496 

Kokku 470131                 1349657 

 

   Lisa nr.2. Laekumata tulud ja muud lühiajalised nõuded 

Laekumata tulud on tasuliste nõuandetelefonide poolt ja jõulukaartide müügist eelmisel aastal 

teenitud, kuid Toetusfondile üle kandmata tulud. Muude lühiajaliste nõuete kirjel on 

kajastatatud Haigekassa projekti raames tehtud kulude tasumine, mille eest on Haigekassalt 

raha laekumata.  

Nõudeid hinnatakse individuaalselt, vaadeldes igat nõuet eraldi. Bilansis on kajastatud  

tõenäoliselt laekuvad summad, ebatõenäoliselt laekuvaid  nõudeid ei ole.  
 

Juhatuse liige: 
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Lisa 3. Lühiajalised finantsinvesteeringud 

 2006 2005 

Lühiajalised deposiidid                                   1000000 1000000 

Pikaajalised deposiidid                                 2143000 2100000 

Väärtpaberid 2570541 1485867 

Kokku                                    5713541 4585867 
   

Lisa 4. Korrigeerimised  

Seoses raamatupidamisarvestuse muutmisega kassapõhisest tekkepõhiseks, on tehtud 

mõningaid korrigeerimisi 2005. aasta raamatupidamisaruannetes. 

2005. ja 2006.a. aruanded sisaldavad ka vastavatel aastatel tekkinud, kuid maksmata tulusid ja 

kulusid. 

Raamatupidamisbilanss 2005 

 Oli 31.12.2005 On 31.12.2005 Muutus 

Aktiva    

Käibevara      

Raha ja pangakontod 1349657 1349657  

Lühiajalised finantsinvesteeringud 1000000 4585867 +3585867 

Nõuded ja ettemaksed         

     Laekumata tulud  54102 +54102 

     Muud lühiajalised nõuded 183000 183000  

     Kokku 183000 237102 +54102 

Käibevara  kokku 2532657 6172626    +3639969 

Põhivara    

Pikaajalised finantsinvesteeringud :    

     pikaajaline deposit 2100000  -2100000 

     väärtpaberid 1485867  -1485867 

      Kokku 3585867  -3585867 

    

Aktiva(varad)  kokku 6118524 6172626 +54102 

    

Passiva    

Lühiajalised kohustused    

Võlad ja ettemaksed:                        

     Võlad tarnijatele     2857 +2857 

     Kokku  2857 +2857 

Sihtfinantseerimine    

     Valitsuse sihtfinantseerimine                       8715 8715  

     Kokku   8715 8715                                

Lühiajalised kohustused kokku 8715 11572 +2857 

Kohustused kokku 8715 11572 +2857 

Netovara    

 Eelmiste perioodide akum. tulem      6238572 6238572                          

     Aruandeperioodi tulem -128764 -77520   +51244 

Netovara kokku 6109808 6161054 +51244 

Passiva(kohustused ja netovara) kokku 6118524 6172626 +54102 

Juhatuse liige:        
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Tulude ja kulude aruanne  

 

                                                                                                     Kroonides      

 Oli 31.12.2005 On 31.12.2005 Muutus 

Tulud    

1.Annetused ja toetused    

1.1.Mittesihtotstarbelised 4535891 4589993 +54102 

1.2 Sihtotstarbelised 1379405 1379405  

     Sihtotstarbelised annetused 65000 65000  

     Valitsuse sihtfinantseerimine 1309179 1309179  

     Haigekassa sihtfinantseerimine 5226 5226  

Kokku annetused ja toetused                            5915296 5969398 +54102 

Tulud kokku  5915296 5969398 +54102 

    

Kulud    

Sihtotstarbelised kulud:    

Tallinna Lastehaiglale med.aparatuur, 

koolitused, ravimid jne.                                     

3996550 3996550  

Tallinna Lastehaiglale jagatud toetused 

ja annetused 

65000 65000  

Haigekassa projekti sihtfinantseerimine                                           5226 5226  

Phare projekti sihtfinantseerimine 1309179 1309179  

Phare proj.finantseerimine 

fondivahenditest 

183218 183218  

Kokku   5559173 5559173  

Mitmesugused tegevuskulud: 224191 227048 +2857 

Ürituste ja reklaamiga seotud kulud 162665 162665  

Fondi ülalpidamiskulud 61526 64383 +2857 

Tööjõukulud 420782 420782  

Palgakulu 315193 315193  

Sotsiaalmaksu kulu 104014 104014  

Töötuskindlustusmaksu kulu 1575     1575      

Kokku 644973 647830 +2857 

Kulud kokku  6204146                        6207004 +2857 

    

Põhitegevuse tulem                                             -288850                             -237606 +51244 

    

Finantstulud ja  - kulud    

Muud finantstulud  160086 160086  

Kokku 160086 160086  

Aruandeaasta tulem                                             -128764                            -77520 +51244 

 

Netovara  muutuste aruanne  

                                                    kroonides 

 Oli 31.12.2005 On 31.12.2005 Muutus 

Eelmiste perioodide tulem 6238572 6238572  

Aruandeaasta tulem -128764 -77520  

Netovara  kokku 6109808 6161054 +51244 

Juhatuse liige: 
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Lisa 5. Tulude ja kulude aruanne  

Sihtotstarbeliste annetuste kirjel on kajastatud tulud, mis on mõeldud konkreetsete kulude 

katmiseks: 

                                                     

“Lastearst kuuleb” tasulise telefoni tulu 263884 

Jõulutunnel 2005.a. laekumised  762021 

Tiit Kõuhkna preemia 55000 

Richard Sikk’u preemia 15000 

 1095905 

 

SA-le Tallinna Lastehaigla on tehtud sihtkulusid meditsiiniaparatuuri, ravimite, 

meditsiinikirjanduse ostmiseks 3537458 krooni eest, sellest 319159 krooni rahaliste 

väljamaksetena ning 173838 krooni katmaks “Lastearst Kuuleb” telefoni spetsialistide 

töötasukulusid. 

 

Finantstulud:  

                                                     

Intressid jooksvalt arvelt 3068 

Intressid deposiidilt  86728 

Väärtpaberite müügist saadud tulu 120219 

Väärtpaberite ümberhindlus seisuga 31.12.2006 682560 

 892575 
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Audiitori järelotsus: 
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NÕUKOGU  LIIKMETE  ALLKIRJAD 

2006.a.majandusaasta aruandele 

 
Majandusaasta aruanne on läbi vaadatud ja kinnitatud liikmete üldkoosolekul 

……………………….2007a. 

 

Kinnitame esitatud andmete õigsust. 

 

 

Nõukogu liikmete allkirjad 

 

      
Janek Mäggi, nõukogu esimees  ......................................................... 

 

Merike Martinson, nõukogu liige ......................................................... 

 

Vello Vallaste, nõukogu liige  ......................................................... 

 

Tiit Kõuhkna, nõukogu liige     ……………………………………. 

 

Vallo Toomet, nõukogu liige  ……………………………………. 

 

Silva Tomingas, nõukogu liige ……………………………………. 

 

Adik Levin, nõukogu liige   ……………………………………. 

 

Jaagup Kreem, nõukogu liige  ……………………………………. 

 

Raivo Laus, nõukogu liige   ……………………………………. 

 

 

 

 

 

 

Juhatuse liige: 


