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SA asutati aprillis 2000. a., tegevuse põhieesmärgiks on abi osutamine Lääne-Tallinna Keskhaigla
Naistekliinikule (Pelgulinna Sünnitusmajale) lisafinantseerimise ja mitterahalise abi osutamisega
vastavalt sünnitusmaja vajadustele. SA asutajaliikmeteks oli 9 füüsilist isikut. Sihtasutust juhib ja
esindab juhatus. Juhatuse tööd juhib tegevjuht, kes määratakse nõukogu poolt lihthäälteenamusega.
Nõukoguliikmetele tasu ei maksta.

2016. aasta alguses anti 2015. aasta lõpus korraldatud kampaania raames sünnitusmajale üle
vastsündinute ajutegevust jälgiv aparaat amplituud EEG. Aasta teises pooles oli peamine eesmärk
koguda toetusi 2017. aastal avatava intensiivravikorruse toetuseks. “Kingi pere” kampaania raames
koguti raha intensiivravi perepalatites vajamineva keskjälgimissüsteemi tarbeks, mis jälgib samaaegselt
kõigi ravil viibivate vastsündinute tervisenäitajaid. Ka Kellukeste jõulukampaania Eesti suuremates
kaubanduskettides toimus 2016. aastal intensiivravi perepalatite projekti raames. Koostöös Delfiga
korraldati kampaania raames “Liigutavad sünnituslood” videolugude sari, mis ilmusid kogu detsembri
kuu vältel ning kuhu kaasati ka lugejad, kutsudes neid üles jagama ka oma liigutavaid sünnituslugusid.
Tänu koostööle heade organisatsioonide, ettevõtete ja inimestega täideti eesmärk ning lisaks kogunenud
summa eest võimaldatakse inteniivravikorruse personalile koolitus kolleegide juures Karolinska haiglas
Rootsis.
2016. aastal oli Pelgulinna Sünnitusmaja Toetusfond esindatud annetuskeskkonnas Armastan Aidata.
Samuti jätkas toetusfond sünnitusmaja aasta parimatele töötajatele stipendiumite maksmist ning
personali koolitamist. Lisaks on aasta jooksul kogunenud annetajate abil toetus, mida kasutatakse 2017.
aastal personali koolitamise eesmärgil.
2017. aastal on veel plaanis:
1. Fondi laienemine. Fondi eesmärk on laiendada toetuste saajate ringi luues koostöösidemed ka teiste
sünnitusosakondadega üle Eesti.
2. Leida laienenud fondile uusi koostööpartnereid, kes oleks huvitatud oma kaubale positiivse maine
loomisest läbi kauba müügi tulult heategevusse annetades.
3. Olla esindatud ja avalikkusele rohkem märgatav eesmärgiga leida seeläbi rohkem toetajaid ning
koostööpartnereid.
4. Teha koostööd seniste koostööpartneritega ja sõlmida koostööleppeid uute koostööpartneritega.
5. Korraldada kord aastas telefoniannetuskampaania, kaasates pressi, internetiportaalid, raadiod,
välimeedia, jms.

Juhatuse liige

Eeva Kauba
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2016

31.12.2015

Lisa nr

Raha

53 560

55 524

2

Nõuded ja ettemaksed

10 604

14 004

3

Kokku käibevarad

64 164

69 528

Kinnisvarainvesteeringud

25 000

25 000

Kokku põhivarad

25 000

25 000

89 164

94 528

Võlad ja ettemaksed

6 516

1 949

Kokku lühiajalised kohustised

6 516

1 949

6 516

1 949

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem

92 579

82 626

Aruandeaasta tulem

-9 931

9 953

Kokku netovara

82 648

92 579

89 164

94 528

Varad
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)

2016

2015

Lisa nr

Annetused ja toetused

38 504

83 332

8

Kokku tulud

38 504

83 332

-33 570

-59 058

-4 550

-10 748

9

Tööjõukulud

-10 316

-3 574

10

Kokku kulud

-48 436

-73 380

-9 932

9 952

1

1

-9 931

9 953

Tulud

Kulud
Jagatud annetused ja toetused
Mitmesugused tegevuskulud

Põhitegevuse tulem
Muud finantstulud ja -kulud
Aruandeaasta tulem
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2016

2015

-9 932

9 952

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus

3 400

-13 529

Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus

4 567

-330

1

1

-1 964

-3 906

Kokku rahavood

-1 964

-3 906

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses

55 524

59 430

Raha ja raha ekvivalentide muutus

-1 964

-3 906

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

53 560

55 524

Lisa nr

Rahavood põhitegevusest
Põhitegevuse tulem

Laekunud intressid
Kokku rahavood põhitegevusest

2

2
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Kokku netovara
Akumuleeritud tulem
31.12.2014

82 626

82 626

9 953

9 953

31.12.2015

92 579

92 579

Aruandeaasta tulem

-9 931

-9 931

31.12.2016

82 648

82 648

Aruandeaasta tulem
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
SA Pelgulinna Sünnitusmaja Toetusfondi raamatupidamise 2016 majandusaasta aruanne on koostatud kooskõlas Eesti Finantsaruandluse
standardiga . Finantsaruandluse standardid on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamisega, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna
poolt välja antud juhendid..
Raamatupidamise aastaarunne koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist.
SA Pelgulinna Sünnitusmaja Toetusfondi 2016 aasta raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud fondi tegevuse jätkuvusest.
Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha
Raha ja selle ekvivalentidena on kajastatud kassas olevat sularaha, raha pankade arveldusarvetel, bilansis hinnatud õiglases väärtuses.
Majandustehingud kirjendatakse soetusmaksumusprintsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses.
Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Nõuded ja ettemaksed
Ostjatelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi, arvestades
teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.
Finantskohustised
Kõik finantskohustused (võlad tarnijatele, võetud laenud, viitvõlad, ning muud lühi-ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende
soetusmaksumuses.
Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.
Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi
kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.
Annetused ja toetused
Sihtotstarbelisi annetusi ja toetusi on kajastatud tuluna nendes perioodides, mille kompenseerimiseks annetused ja toetused on mõeldud.
Mittesihtotstarbelised annetusi ja toetusi on kajastatud tuluna hetkel, mil nende laekumine on praktiliselt kindel.
Tulud
Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis
lähtutakse valmidusastme meetodist.
Intressitulu kajastatakse siis kui laekumine on tõenäoline ja tulu suurust on võimalik usaldusväärselt hinnata.

Sihtfinantseerimine.
Sihtfinantseerimise abil soetatud vara võetakse bilansis arvele tema soetusmaksumuses.
Tegevuskulude (projektide) sihtfinantseerimist kajastatakse tuluna perioodis kui antud projekt on lõppenud või aasta lõpu seisuga.
Sihtfinantseerimisega kaasnevaid laekumisi kajastatakse bilansis "Lühiajaliste kohustuste all" ja "Sihtotstarbelised tasud, annetused,toetused".
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Lisa 2 Raha
(eurodes)

31.12.2016

31.12.2015

Kassa

12 106

12 106

Pangakontod

41 454

43 418

Kokku raha

53 560

55 524

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2016

Nõuded ostjate vastu
Ostjatelt laekumata
arved
Maksude ettemaksed ja
tagasinõuded
Muud nõuded
Viitlaekumised
Kokku nõuded ja
ettemaksed

12 kuu jooksul

8 730

8 730

8 730

8 730

1 338

1 338

536

536

536

536

10 604

10 604

31.12.2015

Nõuded ostjate vastu
Ostjatelt laekumata
arved
Muud nõuded
Viitlaekumised
Kokku nõuded ja
ettemaksed

Lisa
nr

12 kuu jooksul

4

Lisa
nr

13 690

13 690

13 690

13 690

314

314

314

314

14 004

14 004

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

31.12.2016
Ettemaks

31.12.2015

Maksuvõlg

Maksuvõlg

Üksikisiku tulumaks

1 178

12

Sotsiaalmaks

2 543

79

Kohustuslik kogumispension

160

5

Töötuskindlustusmaksed

185

6

4 066

102

Ettemaksukonto jääk

1 338

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad

1 338
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Lisa 5 Kinnisvarainvesteeringud
(eurodes)

Soetusmaksumuse meetod
Kokku
Ehitised
31.12.2014
Soetusmaksumus

25 000

Akumuleeritud kulum

25 000

0

Jääkmaksumus

25 000

25 000

25 000

25 000

31.12.2015
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus

0

0

25 000

25 000

25 000

25 000

0

0

25 000

25 000

31.12.2016
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2016

12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele

Lisa nr

1 800

1 800

650

650

Maksuvõlad

4 066

4 066

Kokku võlad ja ettemaksed

6 516

6 516

Võlad töövõtjatele

31.12.2015

12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele
Maksuvõlad
Kokku võlad ja ettemaksed

4

Lisa nr

1 847

1 847

102

102

1 949

1 949

4

Lisa 7 Võlad töövõtjatele
(eurodes)

31.12.2016

31.12.2015

Töötasude kohustis

650

0

Kokku võlad töövõtjatele

650

0
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Lisa 8 Annetused ja toetused
(eurodes)

2016

2015

Mittesihtotsatarbelised annetused ja toetused

38 504

83 332

Kokku annetused ja toetused

38 504

83 332

2016

2015

Rahaline annetus

38 504

83 332

Kokku annetused ja toetused

38 504

83 332

2016

2015

171

718

0

520

Raamatupidamise teenus

2 400

2 033

Reklaam

1 665

7 477

314

0

4 550

10 748

2016

2015

Palgakulu

7 710

2 670

Sotsiaalmaksud

2 606

903

10 316

3 573

1

1

2016

2015

0

2 670

Rahalised ja mitterahalised annetused

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

Mitmesugused bürookulud
Lähetuskulud

Annetatud seadmete hooldus
Turunduskulud
Kokku mitmesugused tegevuskulud

Lisa 10 Tööjõukulud
(eurodes)

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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Aruande digitaalallkirjad
Aruande lõpetamise kuupäev on: 26.06.2017
Sihtasutus Pelgulinna Sünnitusmaja Toetusfond (registrikood: 90005937) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete
õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:
Allkirjastaja nimi

Allkirjastaja roll

Allkirja andmise aeg

EEVA KAUBA

Juhatuse liige

29.06.2017

SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE
Sihtasutus Pelgulinna Sünnitusmaja Toetusfond
nõukogule
Arvamus
Oleme auditeerinud Sihtasutus Pelgulinna Sünnitusmaja Toetusfond (ettevõte) raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2016 ning tulemiaruannet,
rahavoogude aruannet ja netovara muutuste aruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud aasta kohta ja raamatupidamise aastaaruande lisasid, sealhulgas märkimisväärsete
arvestuspõhimõtete kokkuvõtet.
Meie arvates kajastab kaasnev raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes osades õiglaselt ettevõtte finantsseisundit seisuga 31.12.2016 ning sellel kuupäeval lõppenud aasta
finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.
Arvamuse alus
Viisime auditi läbi kooskõlas rahvusvaheliste auditeerimise standarditega (Eesti). Meie kohustusi vastavalt nendele standarditele kirjeldatakse täiendavalt meie aruande osas
„Vandeaudiitori kohustused seoses raamatupidamise aastaaruande auditiga”. Me oleme ettevõttest sõltumatud kooskõlas kutseliste arvestusekspertide eetikakoodeksiga (Eesti)
(eetikakoodeks (EE)), ja oleme täitnud oma muud eetikaalased kohustused vastavalt eetikakoodeksi (EE) nõuetele. Me usume, et auditi tõendusmaterjal, mille oleme hankinud, on
piisav ja asjakohane aluse andmiseks meie arvamusele.
Muu informatsioon
Juhtkond vastutab muu informatsiooni eest. Muu informatsioon hõlmab tegevusaruannet , kuid ei hõlma raamatupidamise aastaaruannet ega meie asjaomast vandeaudiitori aruannet.
Meie arvamus raamatupidamise aastaaruande kohta ei hõlma muud informatsiooni ja me ei tee selle kohta mingis vormis kindlustandvat järeldust.
Seoses meie raamatupidamise aastaaruande auditiga on meie kohustus lugeda muud informatsiooni ja kaaluda seda tehes, kas muu informatsioon oluliselt lahkneb raamatupidamise
aastaaruandest või meie poolt auditi käigus saadud teadmistest või tundub muul viisil olevat oluliselt väärkajastatud.
Kui me teeme tehtud töö põhjal järelduse, et muu informatsioon on oluliselt väärkajastatud, oleme kohustatud sellest faktist aru andma. Meil ei ole sellega seoses millegi kohta aru
anda.
Juhtkonna ja nende, kelle ülesandeks on valitsemine, kohustused seoses raamatupidamise aastaaruandega
Juhtkond vastutab raamatupidamise aastaaruande koostamise ja õiglase esitamise eest kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga ja sellise sisekontrolli eest, nagu juhtkond peab
vajalikuks, et võimaldada kas pettusest või veast tulenevate oluliste väärkajastamisteta raamatupidamise aastaaruande koostamist.
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on juhtkond kohustatud hindama ettevõtte suutlikkust jätkata jätkuvalt tegutsevana, esitama infot, kui see on asjakohane, tegevuse
jätkuvusega seotud asjaolude kohta ja kasutama tegevuse jätkuvuse arvestuse alusprintsiipi, välja arvatud juhul, kui juhtkond kavatseb kas ettevõtte likvideerida või tegevuse lõpetada
või tal puudub sellele realistlik alternatiiv.

Vandeaudiitori kohustused seoses raamatupidamise aastaaruande auditiga
Meie eesmärk on saada põhjendatud kindlus selle kohta, kas raamatupidamise aastaaruanne tervikuna on kas pettusest või veast tulenevate oluliste väärkajastamisteta, ja anda välja
vandeaudiitori aruanne, mis sisaldab meie arvamust. Põhjendatud kindlus on kõrgetasemeline kindlus, kuid see ei taga, et olulise väärkajastamise eksisteerimisel see kooskõlas
rahvusvaheliste auditeerimise standarditega (Eesti) läbiviidud auditi käigus alati avastatakse. Väärkajastamised võivad tuleneda pettusest või veast ja neid peetakse oluliseks siis, kui
võib põhjendatult eeldada, et need võivad üksikult või koos mõjutada majanduslikke otsuseid, mida kasutajad raamatupidamise aastaaruande alusel teevad.
Kasutame auditeerides vastavalt rahvusvaheliste auditeerimise standarditele (Eesti) kutsealast otsustust ja säilitame kutsealase skeptitsismi kogu auditi käigus. Me teeme ka järgmist:
- teeme kindlaks ja hindame raamatupidamise aastaaruande kas pettusest või veast tuleneva olulise väärkajastamise riskid, kavandame ja teostame auditiprotseduurid vastuseks
nendele riskidele ning hangime piisava ja asjakohase auditi tõendusmaterjali, mis on aluseks meie arvamusele. Pettusest tuleneva olulise väärkajastamise mitteavastamise risk on
suurem kui veast tuleneva väärkajastamise puhul, sest pettus võib tähendada salakokkulepet, võltsimist, info esitamata jätmist, vääresitiste tegemist või sisekontrolli eiramist;
- hindame kasutatud arvestuspõhimõtete asjakohasust ning juhtkonna arvestushinnangute ja nendega seoses avalikustatud info põhjendatust;
- teeme järelduse juhtkonna poolt tegevuse jätkuvuse arvestuse alusprintsiibi kasutamise asjakohasuse kohta ja saadud auditi tõendusmaterjali põhjal selle kohta, kas esineb olulist
ebakindlust sündmuste või tingimuste suhtes, mis võivad tekitada märkimisväärset kahtlust ettevõtte suutlikkuses jätkata jätkuvalt tegutsevana. Kui me teeme järelduse, et eksisteerib
oluline ebakindlus, oleme kohustatud juhtima vandeaudiitori aruandes tähelepanu raamatupidamise aastaaruandes selle kohta avalikustatud infole või kui avalikustatud info on
ebapiisav, siis modifitseerima oma arvamust. Meie järeldused põhinevad vandeaudiitori aruande kuupäevani saadud auditi tõendusmaterjalil. Tulevased sündmused või tingimused
võivad siiski kahjustada ettevõtte suutlikkust jätkata jätkuvalt tegutsevana;
- hindame raamatupidamise aastaaruande üldist esitusviisi, struktuuri ja sisu, sealhulgas avalikustatud informatsiooni, ning seda, kas raamatupidamise aastaaruanne esitab aluseks
olevaid tehinguid ja sündmusi viisil, millega saavutatakse õiglane esitusviis.
Me vahetame nendega, kelle ülesandeks on valitsemine, infot muu hulgas auditi planeeritud ulatuse ja ajastuse ning märkimisväärsete auditi tähelepanekute kohta, sealhulgas mis
tahes sisekontrolli märkimisväärsete puuduste kohta, mille oleme tuvastanud auditi käigus.
/digitaalselt allkirjastatud/
Maret Saatus
Vandeaudiitori number 88
OÜ Maret Saatuse Audiitorbüroo
Audiitorettevõtja tegevusloa number 93
Jõe tn 15, Rapla linn, Rapla vald, Rapla maakond, 79513
30.06.2017

Audiitorite digitaalallkirjad
Sihtasutus Pelgulinna Sünnitusmaja Toetusfond (registrikood: 90005937) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruandele lisatud
audiitori aruande on digitaalselt allkirjastanud:
Allkirjastaja nimi

Allkirjastaja roll

Allkirja andmise aeg

MARET SAATUS

Vandeaudiitor

30.06.2017

Tegevusalad
Tegevusala

EMTAK kood

Põhitegevusala

Mujal liigitamata organisatsioonide tegevus

9499

Jah

Sidevahendid
Liik

Sisu

Telefon

+372 6665838

Telefon

+372 55528323

Faks

+372 6665650

E-posti aadress

toetusfond@gmail.com

Veebilehe aadress

www.aitaalustadaelu.ee

