1

SIHTASUTUS TALLINNA LASTEHAIGLA TOETUSFONDI 2010.A. TEGEVUSARUANNE
SA Tallinna Lastehaigla Toetusfond on 1993.aastal asutatud heategevuslik fond, millemissioon 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

Toetusfondi personali struktuuris muudatusi toimunud ei ole.
2010.a. oli Toetusfondis tööl kolm palgalist inimest- juhataja, raamatupidaja ja juhataja abi.
2010.a. oli SA Tallinna Lastehaigla Toetusfondi tegevus väga aktiivne.
2010.a. eelarve mahuks oli planeeritud 2’800’000 krooni. Kuid tänu majandusseisu paranemisele riigis ja
ülipoplaarse projekti – kõnniroboti toomine lastehaiglasse - elluviimisele kujunes lõplikuks eelarve mahuks 7’
633’744 krooni. 2010 a. erakorralisteks annetusteks olid Toetusfondi kauaaegse toetaja, Rootsis elanud, Helmut
Anieri pärandus ja Eesti Shveitsi Koostööprogrammi raames laekunud toetus kõnniroboti ostuks.
2009.a. suvel otsustas TF nõukogu Toetusfondi poolt toetada lastevanemate toetusgrupi ja Eesti
Liikumispuuetega Inimeste Liidu poolt algatatud kampaaniat väikelaste kõnniroboti ostuks 1 miljoni krooniga.
Samuti liitus TF aktiivselt kampaania tegevustega. 2010 .a. sai kõnniroboti heaks ettevalmistatud kampaania uue
hoo- projekti patrooniks hakkas Evelin Ilves, PR-i eest aitas hoolt kanda Janek Mäggi ja OÜ Powerhouse,
avalikkusele tutvustas projekti ja aitas annetusi koguda Kanal2 läbi saate „Tantsud tähtedega”, suurimad
annetused lisaks Toetusfondi panusele tulid RSA Kindlustuselt ja Osvald Timmase Mälestusfondist Kanadast
ning Eesti Shveitsi Koostööprogrammist. Ülekanne ELIL-t toetas samuti kõnniroboti ostu. Nii sai nimetatud
projektist aasta suurim õnnestumine- 4,5 mil. krooni maksev kõnnirobot jõudis lastehaiglasse 2010 aasta lõpul ja
selle esmasesitlus avalikkusele ja erialaspetsialistidele toimus 26.jaan.2011.a. Tänu avalikkuse suurele toetusele
kogunes toetussumma isegi suuremaks kui kõnniroboti hind, mis teeb võimalikuks peagi juurde muretseda
teismelistele mõeldud ortoosid.
Toimunud ürituste tutvustamisel ja projektide kajastamisel on meid jätkuvalt tasuta abistanud paljud
meediaväljaanded- Sky Media, SLÕhtuleht, Eesti Päevaleht, Äripäev, Postimees, Delovõje Vedomosti, Referent,
Nädal, Terviseleht, Eesti Raadio, Kroonika, Naised, Marie Claire, Tehnikamaailm, ETV, TV3, Kanal2,
internetiportaalid delfi.ee, everyday.com, neti.ee, hot.ee. Trükiteenuste osas on toetus tulnud AS Uniprint (küll
juba tunduvalt vähenenud mahus) 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
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tutvustavaid artikleid ning pildimaterjali ka Kanada, USA ja Rootsi eestlaste ajalehtedesse. Laia kajastuse
Tallinna Lastehaigla Toetusfondi ettevõtmistest saime ka 2010. aastal Toronto eestlaste lehes „Eesti elu”.
TF 15.sünnipäevaks 2008..a.jaanuaris ilmus Eesti Päevalehe vahel heategevust kajastav 8 lk. vaheleht „Heategu
tulevikku”. 2009.a. Sõbrapäeval jätkasime traditsiooni ja nii ilmus eesti- ning vene keelse Postimehe vahel
Tallinna Lastehaigla Toetusfondi heategevuslik ajaleht „Heategu tulevikku II”. 2010 a.a emadepäeval ilmus taas
Postimehe vahel Toetusfondi ajaleht, seekord juba „Heategu tulevikku III”. Nõukogu otsusega otsustati ajalehte
välja anda igal aastal 1 kord.
Kõigi ürituste ja heategevuslike kampaaniate kujundusliku poole pealt ja heade ideede ning ettepanekutega on
pikki aastaid abistanud TBWA Eesti. 2010.a toimus meediakampaania „Südame mured”, mille käigus kogusime
toetust lastehaigla kardiloogiateenistusele uue ehhokardiograafi ostuks. Kuna tegemist on väga kalli aparaadiga,
siis seekord sai see ostetud lastehaiglaga kahasse.
Traditsiooniliselt kasutasime telekanalites jõuluajal toimunud kampaania raames pühade meeleolus valminud
teleklippi.
Toetuse kogumiseks avasid tasuta annetustelefonid Elion Ettevõtted AS ja neile võimaldasid ristkasutuse AS
EMT, Elisa Mobiilsideteenused Eesti ja TELE2 Eesti ning uue operaatorina ka Starman AS.
Oleme tänulikud Elion Ettevõtted AS’ile, et nad on Toetusfondile võimaldanud tasuta annetustelefonideks juba
üheksas aasta ühed ja samad telefoninumbrid (900 7705 -50.-krooni – 2011-st 5 €, 900 7710 – 100.-krooni –
2011-st 10 € ja 900 7715 – 500.-krooni – 2011-st 25 €). Kindlasti aitab see kaasa ka annetuste laekumisele,
sest need numbrid on juba paljudele annetajatele meelde jäänud.
2010.a. oli Tallinna Lastehaigla Toetusfondi laekunud sissetulek 7’633’774krooni (koos materiaalse abiga).
Tasuta meediareklaami võib hinnata ca 3’000’000 kroonile.
Samal perioodi on Toetusfond Tallinna Lastehaigla heaks 2010.a. teinud sihtkulusid kokku 5’070’791 krooni.
Kuna ehhokardiograafi ost jääb 2011 .aastasse, siis ootab lisaks sihtkulu lastehaiglale 1’200’000 krooni veel üle
kandmist.
2010.a. jätkusid traditsioonilised toetused Eesti Abistamiskomiteelt Kanadas, Eesti Abistamiskomiteelt USA-s,
Montreali Eesti Penionäride Klubilt. Lisaks Helmut Anieri pärandusele tegid tema sõbrad ja tuttavad
märkimisväärse annetuse matuselillede asemel Tallinna Lastehaigla Toetusfondile.
Tallinna Lastehaigla Toetusfondi nõukogu liige Tiit Kõuhkna toetas jätkuvalt juba kaheksandat aastat lastehaigla
parima arsti, nooarsti, med-õe ja neljandat aastat ka noorõe premeerimist. Seekord oli annetaja toetus 60’000
krooni, millele fond lisab tulumaksu suuruse summa.
Koostöös Tallinna Lastehaigla vastsündinuteosakonna juhataja dr. Ervin Saiki, vanemarst dr. Liis Toome ja
lastehaigla koolitusjuhi dr. Mari Laanega esitasime 2010.a. taotluse Bill Gates’i Fondile projekti“A model for a
neonatal register of high-risk newborns”. Otsus projekti taotluse toetamise osas tehakse 2011.a. mais.
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2010.a. kirjutasime koostöös Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondiga taotluse ETV-le „Jõulutunneli” raames
kogutava toetuse sihtotstarbeliseks kasutuseks – Tallinna Lastehaigla Toetusfondi poolt elektromüograafi ostuks.
Kuid kahjuks tuli ka seekord (juba 3. kord) eitav vastus ja nii koguti „Jõulutunneli” saate jooksul toetust Hiiumaa
haiglale kompuutertomograafi ostuks.
2010.aastal lisandus Tallinna Lastehaigla Toetusfondi toetajate hulka mitmeid uusi sõpru/toetajaid uute ja
huvitavate projektidega.
Koostöös Tallinna Lastehaigla Toetusfondi ja Eesti Nukukunsti Majaga valmis projekt “Südamega nukud”, mille
algatajaks on Moskva Nukukunsti Maja omanik Svetlana Pchelnikova.
Moskva projekti eeskujul jagame ka meie Eestis tuntud ja austatud inimestele nukkude toorikud, mille
valmistamisel tuleb kasutada oma hinge, unistusi, fantaasiat ja pühendumist, et valmiks Südamega Nukk. Meie
projekt sai alguse juunis 2010, mil nuku valmistamisega tegi algust Evelin Ilves ja esimese oksjonini loodame
jõuda mais-juunis 2011. Saadud raha annetatakse koostöös Tallinna Lastehaigla Toetusfondi
heategevusprojektiga “Südamemured” südameuuringute ultraheli aparaadi ostmiseks.
Lisaks eelpool nimetatud projektile, oleme valmistanud müügiks postkaarte ja kalendreid Eesti Nukukunsti Maja
kursustel valminud nukkudest ning maalikunstis kujutatud nukkudest. Viimastest on valminud ka suuremad
vaated.
Suvel toimunud rahvusvahelise triatloni võistluste TRISTAR111 Estonia jooksul Lance Amstrongi käepaelte
müügituluga toetasid korraldajad lastehaiglas ravil olevaid vähihaigeid lapsi kallihinnaliste ravimite muretsemisel.
Ka Diana Saare Tanni kirjutatud raamat „Regina- minu imekaunis võitlejanna”, kus kirjeldatud pisitütre
ebavõrdset võitlust ajuvähiga, aitab koguda toetust lastehaiglas ravil olevatele vähihaigetele lastele. Diana Tanni
külaskäigu järel lastehaiglasse detsembris 2010, on tema lubadus sidemete loomiseks lastehaigla onkoloogide ja
Los Angelese lasteonkoloogide vahel.
Sokos Hotel Viru konverentsikeskus annetab alates juunist kuni 2011. aasta lõpuni iga konverentsil osaleja pealt
5 krooni Tallinna Lastehaigla Toetusfondile. On osalejaid 100, siis kantakse arvele 500 krooni, kui on 1000, siis
juba 5000.
AS Coca Cola HBC Eesti korraldas novembris-detsembris 2010 kampaania, mille jooksul kogunes iga müüdud 2
l joogi pealt toetus, mida kasutame taastusraviosakonda uue jõusaali sisustuse muretsemiseks. Lisaks külastas
CocaCola jõulukaravan ka tänavu haigla patsiente. Ettevõte oli üles kutsunud ka oma kliente toetama
taastusraviosakonda vajalike vahenditega.
Spordiklubi Arctic Sport kogus uute klientide tutvustuspäevade jooksul ülespandud kogumikasti annetusi
ehhokardiograafi ostuks.
Internetiportaal- deal24.ee – toetas jõulunädalal koos oma klientidega lastehaigla patsiente. Tavapäraste
pakkumiste asemel pakuti võimalust teha annetus lastehaigla toetusfondile ja seda kasutasid paljud kliendid.
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Olympic Casino ja firma juures tegutsev MTÜ Suurte Tegude Fond korraldas oma iga-aastase
jõuluheategevusõhtu Tallinna Lastehaiglale bronhoskoobi ostmise algkapitali loomiseks.
Mitmendat aastat toetab 3M Eesti OÜ lastehaigla toetusfondi. 2010.aasta toetust kasutasime kokkleppel firmaga
diabeedihaigetele väikelastele sensoriga insuliinipumpade muretsemiseks.
Tallinna Lastehaigla Toetusfond on oma kahte juubelisünnipäeva tähistanud konverentsiga, kus pikema arutelu
läbivaks teemaks on olnud head tegemine. 2010.a.3.detsembril organiseerisime järjekordse esindusliku
konverentsi „Heategevuse aastakonverents 2010”, mis toimus Radisson Blu Hotel Olümpia konverentsikeskuses.
Miks heategevusega tegeleda? Mida see ühiskonnale annab? Kui paljusid abivajajaid see aitab? Kes tegelikult
abi vajavad? Kas, kuidas ja miks olla hea? Nendel teemadel mõtlesid korraldajate ja osalejatega kaasa esinejad
Evelin Ilves, Laine Jänes, Priidu Pärna, Margus Saar, Tiia Tulviste, Jaan Tamsalu, David Vseviov ja Toomas
Luman.
Tallinna Gustav Adolfi Gümnaasiumi õpilaste külaskäik lükkus 2009.a. karantiini tõttu 2010.aastasse.
Lastekaitsepäeval esinesid koolilapsed haiglas viibivatele lastele toreda kontserdiga ja tõid kaasa oma
valmistatud kingitusi.
Teist aastat järjest korraldasid Sakala Eragümnaasiumi lapsed ja lapsevanemad jõulukontserdi ja -laada, mille
tulemusena sai haigla kingituseks kaks PS III koos mängudega ning kaks I-pod-i ja lisaks veel arvukalt DVDplaate filmidega. Sularahana anti fondile üle 10’000 krooni, mida kasutasime sensoriga insuliinipumpade eest
tasumiseks.
2009.a. pöördus toreda toetusprojektiga TF poole laulja Boris Lehtlaan, kes oma plaadi „Nostalgia“ müügist
saadud summadega toetab lastehaiglat. Kahjuks vahendusfirma pankrotistumise tõttu ebaõnnetus soov müüa
plaate suurtes kogustes kaubanduskettides- seda rohkem näeb vaeva laulja ise, kes ei võta müügitulust sentigi.
Ka 2010 .a. jõuluajal toimus plaadimüük lastehaiglas ja -polikliinikus. Lisaks on plaat müügil ka Toetusfondi
kodulehe kaudu.
Kui 2009.a. tavapäraseid sünnipäeva annetusi ei tehtud, siis 2010.a. traditsioon taastus ja sünnipäeva annetusi
oli kohe õige mitmeid.
Kahel Toetusfondi nõukogu liikmel oli juubelisünnipäev ja nende palvel toetasid külalised Lastehaigla
Toetusfondi - Adik Levin valis toetusobjektiks südamelähedase vastsündinuteosakonna (15’425 krooni) ja Merike
Martinson Vaimse Tervise Keskuse (50’000 krooni).
Merike Martinson on sõlminud otsekorralduslepingu igakuiseks 95 Euro suuruseks annetuseks VTK toetuseks.
RSA Eesti Kindlustus toetas kõnniroboti ostu ja AS Neste Eesti, lisaks reanimobiili kütusele, sensoriga
insuliinipumpade muretsemist.
2010.a. lõpul toetasid abielupaar Merike ja Aare Kaarma oma juubelisünnipäeval koos külalistega lastehaiglasse
ehhokardiograafi muretsemist 80’000 krooniga.
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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 tänud abi eest.
Ka tänavu tuletasime toetajatele meelde võimalust saada tulude deklareerimisel annetustelt tulumaks tagasi ning
pakkusime ülekande lihtsustamiseks sõlmida püsikorraldusleping. 2007.a. oli 51 püsiannetajat ja 2008.a 60.
Rõõmu valmistab fakt, et vaatamata rasketele aastatele ei ole meie püsiannetajate arv 2009.a.vähenenud, vaid
2010a. veidi suurenenud.
Olgu siinjuures lisatud, et Maksuametile saadetud INF4 nimekirjas, mis sisaldas andmeid annetajate kohta
tulumaksusoodustuseks, oli 445 eraisikut ja 42 firmat.
2009.a. uuendasime ja tegime põhjalikud muudatused Toetusfondi internetikodulehelwww.toetusfond.eeTunduvalt kergemaks on muudetud toetuste ülekandmine ning info uuendamine. Uue
kodulehe emotsionaalsus ja mobiilsus on palju kaasa aidanud ka annetuste laekumisele. Lisandunud on
annetamise võimalus Sampo panga kaudu.
Hädavajalikuks on osutunud tasuline nõuandetelefon „Lastearst kuuleb”. 2007.a. lõpust vormistati telefon ümber
SA Tallinna Lastehaigla Toetusfondi nimele ja lõiv vähenes käibemaksu võrra, seega jääb tasuda 24’000 krooni.
Kahjuks ei tehta siin erandeid ka heategevuslikele organisatsioonidele, kuid tänu meediaväljaannetele, kes
võimaldavad numbrile tasuta reklaami on teenistus tänavu (peale telefoni- ja lastearstide palgakulude
mahaarvamist) 89’316 krooni plussis. 2011.aastast on 1 minuti hinnaks 1€.
Juba 2005 ja 2006.a. uuendasime Toetusfondi korjanduspalle. Kahjuks on ka 2010.a. esinenud arvuliselt
juhtumeid, kus meie korjanduspallid ja -kastid on saanud kannatada. Õnneks pole tänavu toimunud
vargusjuhtumeid. Oleme nüüd korjanduspallide turvamisele pööranud rohkem tähelepanu ja leidnud võimaluse
pallide statsionaarseks kinnitamiseks. Meie korjanduspallid on hetkel üleval Maksimarketis, Prisma ja Rimi
kauplustes, Magistrali, Kristiine ja Ülemiste Kaubanduskeskustes, Tallinna Kaubamajas, Humana Eesti
kauplustes, Stockmanni Kaubamajas, Sokos hotel Virus ning lastehaigla kohvikus - kokku 28 kohas. Ka tänavu
tuli osad purunenud pallid välja vahetada. 2010.a. kogunes korjanduskastidesse 55’561 krooni.
Eriti edukalt kulges 2010.a. A-Selveri toetuskampaania „Koos on kergem”, mille käigus toetati CPAP aparaatide
ostu haiglale iga sooritatud ostu pealt, Pergale shokolaadi ja Tetley tee, ning Parodontax ja Sensodyne
hamabapasta ostult ning kassades asetsenud annetuskarpidesse tehtud annetustega. A-Selveri toetuse
suuruseks kujunes 401’081 krooni. Sarnaselt möödunud aastatele kogunes toetus Tallinna Lastehaigla
Toetusfondile Tallinnas asuvatest Selveri kauplustest, maakondades asuvatest Selveri kauplustest aga koguti
toetust kohalike haiglate lasteosakondadele. Toetuse üleandmisel lastehaiglas külastas lapsi ka Selveri Tibu, kes
tõi kingituseks kaasa õhupalle ja kommi. Vastavalt A-Selveri juhtkonna lubadustele jätkub projekt ka 2011.a.
2004.a. sõlmitud leping AS Balbiino’ga lõpetati ettevõtte algatusel 2010.a. ja seda toetuskaubaartikli müügitulu
vähesuse tõttu. Uut kaubaartiklit oli ettevõttel hetkel raske leida. Tänud AS Balbiino’le pikaaegse koostöö eest!
Kahjuks ei sujunud Jukat Eesti OÜ koostööprojekt, mis oleks kogunud toetust iga teatud marki müüdud
lapsevankrilt. Müük kujunes oodatust tunduvalt väiksemaks. Kuid firma kinkis lastehaigla
vastsündinuteosakonnale vajaliku lapsevankri, millega haiglas viibivad pisispatsiendid saavad jalutamas käia.
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Samas on kenasti jätkunud koostöö kontoritarvete müügiga tegeleva firmaga BDP Eesti OÜ-ga, kus toetus
koguneb Penteli firma toodete müügist. Vaatamata mõningasele müüginumbrite langemisele 2009a. tõusis
tänavune toetus 67’824 kroonini. Projekt jäkub 2011a.
Jõulukaartide müügist kogunenud toetus 58’171 krooni, on kogunenud Saargraafika OÜ (3’310 kr.), OÜ Karto
Eesti (25’632 kr.) ja TF poolt trükitud haiglas viibinud laste joonistustega kaartidelt (28’930 kr.). Kahjuks lõpetas
tegevuse TF pikaaegne koostööprtaner MorganStudio, kuid meil on kokkulepe, et ettevõte annetab TF-le meie
logoga jõulukaardid, mida saame müüa järgmisel jõuluajal.
Lisaks korraldas esmakordselt lastehaigla onkoloogiapatsientide heaks jõulukaartide müügi ka MTÜ Teeme
head!. Imeilusad kaardid valmistasid juhendaja käe all Käo keskuse lapsed ja kaardimüüki aitasid korraldada
Eestis tuntud inimesed.
Koostöö Logotrade OÜ-ga sujus jätkub. Ka 2010.a. kinkis firma Tallinna Lastehaigla Toetusfondile fondi logoga
tooteid, mida oleme saanud kinkida oma toetajatele. Lisaks aitas firma juht Toetusfondil teha Facebook’i
lehekülge.
Lisaks rahalisele toetusele on haiglat toetatud paljude esemetega- Neste Eesti toetas taas haigla
reanimobiiliteenistust veidi üle 200’000 krooni eest diislikütusega; tänu Lastekirjanduse Majale , Rautakirja Eesti
ja Tallinna Ülikooli Kasvatusteaduste Instituudi üliõpilastele sai lastehaigla kingituseks palju ilusaid raamatuid ja
DVD-sid; lastekirjanik Hille Karm kinkis meie patsientidele meeleolukad raamatud ja rääkis kohtumisel lastega
kuidas valmib raamat; lisaks palju maiustusi haiglas viibivatele patsientidele jõulu ja aastavahetuse ajal.
Toetajate abiga oleme aastaid korraldanud tänuõhtu Tallinna Raekojas – ruumid on tasuta võimaldanud Tallinna
LV, peolaua on katnud OÜ Catering Service, AS LTT ja CocaCola HBC Eesti AS, lilled kinkinud Tofre OÜ ja
muusika eest hoolitsesid seekord Arsise Kelladeansambli lapsed.
Erilist tänu pälvib tegevusabi eest Powerhouse OÜ, kes on suureks abiks olnud kõigi TF ürituste organiseerimisel
– ajaleht, tänuõhtu, konverents, kõnniroboti kampaania ja esitlus avalikkusele.
Tallinna Lastehaigla Toetusfondi kauaaegsed sõbrad, Eesti Punase Risti III järgu teenetemärgi omanikud, Inna
ja Aadu Randpalu on mõlemad lahkunud igavikku.
Nende viimaseks sooviks oli, et nende autasud jääksid Tallinna Lastehaiglasse- nii tõi Randpalude hea sõber
Vaike Rannu autasud Eestisse veel abielupaari eluajal. Autasud said 2010.a. lõpul eksponeeritud stendil
lastehaigla juhtkonna korpuses.
Tallinna Lastehaigla Toetusfond on üks esimesi heategevust laialt propageerinud fonde Eesti ühiskonnas. Fondi
töö tulemusena on Lastehaigla saanud 17 aasta jooksul üle 45 miljoni krooni ulatuses annetusi. Lastehaigla
toetusfond on hoolitsenud mitte ainult väikeste patsientide tervise eest, vaid olnud üheks eestvedajaks meie
inimeste arusaamade ja hoiakute kujundamisel hoolivusest.
2007.a.aprillis sai TF patrooniks pr. Evelin Ilves. Patrooniks saamise momendist on Evelin Ilves aktiivselt
osalenud fondi üritustel – toetajate külaskäikudel lastehaiglas, sponsorite tänuõhtul Tallinna Raekojas,
Toetusfondi sünnipäeva konverentsil, kirjutanud sissejuhatavad sõnavõtud TF ajalehte „Heategu tulevikku”. Eriti
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suur osakaal oli Evelin Ilvese isiklikul osavõtul kõnniroboti kampaanias. Tänu TF patrooni vahetule suhtlemisele
ja esindusele sai nimetatud projekt suurel hulgal toetajaid.
Toetusfondi põhiväärtusteks loeme:







Ausus ja laitmatu maine
Aruandlus ja vastutustunne
Tähelepanelikkus ja meeskonnatöö
Põhjalikkus ja tasakaalukus
Täiuslikkus ja innovaatilisus

Tänan kõiki toetajaid ja Tallinna Lastehaigla Toetusfondi nõukogu liikmeid nii materiaalse kui moraalse abi eest
TF ettevõtmistes ja loodan, et 2011.a. jätkub koostöö uute projektide arendamisel ning heategevuslike ürituste
organiseerimisel ja nendes osalemisel sama aktiivselt. Ning neil nõukogu liikmetel, kes tänavu veidi
tagasihoidlikult esinenud veelgi aktiivsemalt.
Peetud on 5 protokollilist koosolekut.
SA Tallinna Lastehaigla Toetusfondi nõukogusse kuuluvad:
Esimees Janek Mäggi
Merike Martinson, Adik Levin, Silva Tomingas, Tiit Kõuhkna, Vallo Toomet, Jaagup Kreem, Raivo Laus, Erki
Peegel
SA Tallinna Lastehaigla Toetusfondi nõukogu jätkab 9 liikmelisena.
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Bilanss, sihtkapitaliga
(kroonides)
31.12.2010

31.12.2009

Raha

5 963 940

6 319 356

Finantsinvesteeringud

2 624 867

2 390 344

Nõuded ja ettemaksed

3 132 788

382 993

11 721 595

9 092 693

11 721 595

9 092 693

Võlad ja ettemaksed

1 478 156

688 071

Kokku lühiajalised kohustused

1 478 156

688 071

1 478 156

688 071

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem

8 404 622

8 474 785

Aruandeaasta tulem

1 838 817

-70 163

10 243 439

8 404 622

11 721 595

9 092 693

2010

2009

Annetused ja toetused

7 527 056

2 316 631

Kokku tulud

7 527 056

2 316 631

Varad
Käibevara

Kokku käibevara
Kokku varad
Kohustused ja netovara
Kohustused
Lühiajalised kohustused

Kokku kohustused
Netovara

Kokku netovara
Kokku kohustused ja netovara

Tulemiaruanne
(kroonides)

Tulud

Kulud
Jagatud annetused ja toetused

-5 070 791

-1 647 626

Mitmesugused tegevuskulud

-474 200

-514 092

Tööjõukulud

-466 989

-506 715

-6 011 980

-2 668 433

1 515 076

-351 802

Finantstulud ja -kulud

323 741

281 639

Aruandeaasta tulem

1 838 817

-70 163

Kokku kulud
Kokku põhitegevuse tulem
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Rahavoogude aruanne otsemeetodil
(kroonides)
2010

2009

Rahavood põhitegevusest
Laekunud annetused ja toetused

4 427 615

1 838 108

-4 036 015

-843 286

-482 995

-524 031

89 218

321 136

Muud rahavood põhitegevusest

-353 239

-293 628

Kokku rahavood põhitegevusest

-355 416

498 299

-355 416

498 299

6 319 356

5 821 057

-355 416

498 299

5 963 940

6 319 356

Väljamaksed annetusteks ja toetusteks
Väljamaksed töötajatele
Laekunud intressid

Kokku rahavood
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses
Raha ja raha ekvivalentide muutus
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

Netovara muutuste aruanne, sihtkapitaliga
(kroonides)

Kokku netovara
Akumuleeritud tulem
31.12.2008

8 474 785

8 474 785

-70 163

-70 163

31.12.2009

8 404 622

8 404 622

Aruandeaasta tulem

1 838 817

1 838 817

10 243 439

10 243 439

Aruandeaasta tulem

31.12.2010

Lisa: Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
SA Tallinna Lastehaigla Toetusfond on koostanud 2009.a.raamatupidamise aastaaruande vastavalt
Raamatupidamise seaduse §-le 17 Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses
raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsiipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.
Seadusest tulenevalt esitatakse 2010.a.aruanne elektrooniliselt. 2010.a.aruanne on koostatud vastavuses
kehtestatud elektroonilise taksonoomia vormidele
Raha
Rahalised vahendid on bilansis õiglases väärtuses.
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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 Eesti Panga
valuutakursiga.
Nõuded ja ettemaksed
Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja
kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega.
Lühiajalisi nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõudeid hinnatakse individuaalselt,
vaadeldes igat nõuet eraldi.
Seotud osapooled
Osapooli loetakse seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju
teise osapoole ärilistele otsustele. Seotud osapoolteks on
- tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikutest omanikud, välja arvatud juhul, kui antud
isikutel puudub võimalus avaldada olulist mõju ettevõtte ärilistele otsustele;
- 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.
Tulud
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.
Kulud
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.
Valitsuse sihtfinantseerimise vahendeid kajastatakse lähtudes RTJ 12 nõuetest brutomeetodil.
Tegevuskulude sihtfinantseerimise kajastamisel on järgitud tulude ja kulude vastavuse printsiipi, mille kohaselt
on kajastatatud tulu sihtfinantseerimisest proportsionaalselt sellega seonduvate kuludega.
Rahavoogude aruandes on põhitegevuse, investeerimis- ja finantseerimistegevuse rahavood kajastatud otsesel
meetodil.

Lisa: Raha
(kroonides)

Sularaha kassas
Arvelduskontod
Swedbank
Nordea pank
SEB pank
Tähtajalised hoiused

31.12.2010

31.12.2009

6 086

6 008

657 854

2 908 348

562 701

2 851 329

9 407

4 881

85 746

52 138

5 300 000

3 405 000

Lühiajaline deposiit

1 500 000

Deposiit

3 800 000

3 405 000

5 963 940

6 319 356

Kokku raha
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Lisa: Lühiajalised finantsinvesteeringud
(kroonides)

Kokku
Fondiosakud
31.12.2008
Kasum (kahjum) müügist ja
ümberhindlusest
31.12.2009
Kasum (kahjum) müügist ja
ümberhindlusest
31.12.2010

Võlakirjad

Muud

2 081 149

340 953

7 521

2 429 623

-144 556

112 798

-7 521

-39 279

1 936 593

453 751

0

2 390 344

429 298

-453 751

258 976

234 523

2 365 891

0

258 976

2 624 867

Lühiajalised finantsinvesteeringud on ümber hinnatud Tallinna Börsi bilansipäeva noteeringu alusel.

Lisa: Nõuded ja ettemaksed
(kroonides)
31.12.2010

31.12.2009

Nõuded ostjate vastu
Ostjatelt laekumata arved

216 000

Ebatõenäoliselt laekuvad arved
Muud nõuded

-216 000
3 132 788

382 993

126 430

260 993

EMT, meediakampaania tulu

34 400

122 000

Elioni meediakampaania tulu

14 750

Laekumatatoetusedja annetused

Šveitsi riigi annetus kõnniroboti ostuks

2 206 171

Telesaate Tantsud tähtedega annetus

751 037

Kokku Nõuded ja ettemaksed

3 132 788

382 993

Lisa: Nõuded ostjate vastu
(kroonides)
31.12.2010
Ostjatelt laekumata arved
Ebatõenäoliselt laekuvad arved

31.12.2009
216 000
-216 000
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Lisa: Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(kroonides)

31.12.2009
Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks

21 314

Erisoodustuse tulumaks

532

Sotsiaalmaks

10 274

Töötuskindlustusmaksed

1 200

Kokku Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

33 320

Lisa: Võlad ja ettemaksed
(kroonides)

Võlad tarnijatele

31.12.2010

31.12.2009

1 476 213

31 951

Maksuvõlad
Muud võlad
Muud viitvõlad

33 320
1 943
1 943

Muulühiajalinekohustus
Kokku võlad ja ettemaksed

622 800
1 478 156

688 071
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Lisa: Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(kroonides)
Brutomeetod
31.12.2009

Saadud

Tagastatud

Tulu/
Amortisatsioon

31.12.2010

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
T.Kõuhkna preemia

60 000

-60 000

1 470 000

-1 470 000

15 000

-15 000

Šveitsi riigi toetus kõnniroboti ostuks

2 206 171

-1 430 629

775 542

Kokku sihtfinantseerimine
tegevuskuludeks

3 751 171

-2 975 629

775 542

Kokku sihtotstarbelised tasud,
annetused ja toetused

3 751 171

-2 975 629

775 542

Tulu/
Amortisatsioon

31.12.2009

Eesti Liikumispuudega Inimeste Liit,
kõnnirobot
KristiineLOV, ravimi ostuks

31.12.2008

Saadud

Tagastatud

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
T.Kõuhkna preemia

60 000

Sots.ministeeriumi sihtotstarbeline
projekt

22 077

Kokku sihtfinantseerimine
tegevuskuludeks

22 077

Kokku sihtotstarbelised tasud,
annetused ja toetused

22 077

-60 000
-4 000

-18 077

60 000

-4 000

-78 077

60 000

-4 000

-78 077

Lisa: Annetused ja toetused
(kroonides)
2010

2009

Mittesihtotsatarbelised annetused ja toetused

3 775 885

2 238 554

Sihtotstarbelised annetused

3 751 171

60 000

7 527 056

2 316 631

Sotsiaalministeeriumisihtfinantseerimine
Kokku annetused ja toetused

18 077
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Lisa: Jagatud annetused ja toetused
(kroonides)

Tallinna Lastehaiglale med.aparatuur,koolitused,ravimind jne.
Tallinna Lastehaiglale jagatud toetused ja annetused

2010

2009

4 994 843

1 382 872

75 948

264 754

5 070 791

1 647 626

2010

2009

228 979

189 937

97 246

108 155

Muud tegevuskulud

147 975

216 000

Kokku mitmesugused tegevuskulud

474 200

514 092

2010

2009

Palgakulu

347 463

378 614

Sotsiaalmaksud

114 663

124 942

4 863

3 159

466 989

506 715

Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsese
kuluna

0

31 199

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale

3

3

2010

2009

Kokku jagatud annetused ja toetused

Lisa: Mitmesugused tegevuskulud
(kroonides)

Ürituste ja reklaamiga seotud kulud
Fondi ülalpidamiskulud

Lisa: Tööjõukulud
(kroonides)

Töötuskindlustusmaksukulu
Sihtotstarbeliseprojektitöötasud
Kokku tööjõukulud

Lisa: Finantstulud ja -kulud
(kroonides)
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Finantstulud ja -kulud muudelt finantsinvesteeringutelt
Intressitulud
Muud finantstulud ja -kulud
Kokku finantstulud ja -kulud

2010

2009

234 523

-39 279

89 218

321 136

0

-218

323 741

281 639

Lisa: Seotud osapooled
(kroonides)
Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga
Füüsilisest isikust liikmete arv

31.12.2010

31.12.2009

9

9

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes
31.12.2010

31.12.2009

Kohustused Kohustused
Asutajad ja liikmed

60 000

60 000

Juhatuse liikme tasu ei makstud. Juhatuse liikmele maksti tegevjuhi tasu.
Põhikirja järgselt on seotud isikuks SA Tallinna Lastehaigla.

Lisa: Sündmused pärast bilansipäeva

Alates 01.01.2011 ühines EV eurotsooniga ja Eesti kroon asendus euroga. Sellest tulenevalt
konventeeris Tallinna Lastehaigla Toetusfond alates 01.01.2011 raamatupidamisarvestuse eurodesse ning
2011 ja järgnevete aastate majandusaasta aruanded koostatakse eurodes.
Raamatupidamisandmed konventeeriti ametliku kursiga 15,6466 krooni/ 1€. “

