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Tegevusaruanne

SA Pelgulinna  Sünnitusmaja  Toetusfond asutati  2000.a.,  tegevuse  põhieesmärgiks  oli abi
osutamine  Lääne-Tallinna  Keskhaigla  Naistekliinikule  (Pelgulinna  sünnitusmajale)
lisafinantseerimise ja mitterahalise abi osutamisega vastavalt  sünnitusmaja vajadustele.  SA
asutajaliikmeteks  olid  üheksa  füüsilist  isikut.  16  tegutsemisaasta  jooksul  aitas Pelgulinna
Sünnitusmaja  Toetusfond  Pelgulinna  sünnitusmajal  soetada  nii  erinevat  väga  vajalikku
aparatuuri kui panustanud erinevatesse suurematesse ettevõtmistesse. 

Alates  2017. a.,  novembrist  tegutses toetusfond Eestimaa Sünnitusmajade Toetusfond SA
nime  all  ning  soovib  oma  pikaajalisele  kogemusele,  tugevale  kontaktivõrgustikule  ja
kompetentsile tuginedes aidata kaasa valdkonna arengule kõikides Eestimaa paikades. 

Pika ja tugeva ajalooga fond on viimastel aastatel teinud väga suurt arengut, olles tänaseks
üle-Eestiline ning vajas oma arengus uut märki. Sellest tulenevalt oli mõistlik kaasajastada ka
fondi nime ja logo, et fondi heategevusest oleks võimalik lihtsamini aru saada. 2021. aasta
märtsis muudetigi veelkord toetusfondi nime, et see oleks lühem ja lihtsamini kasutatav –
uueks  nimeks  sai  lihtsam  Sünnitusmajade  Fond  SA.  Sellega  koos  uuendati  ka  brändi
visuaalset identiteeti,  mis hõlmas uut logo, fonti ja värve ning nende kasutamise reegleid.
Uue brändi lansseerimine on olnud väga edukas ning kõik elemendid uuest brändist hästi
kasutatavad kõikvõimalike materjalide valmistamisel. 

Sünnitusmajade  Fondi  eesmärgiks  on  toetada  kõiki  Eestimaa  sünnitushaiglaid,  luua
sünnitushaiglate toetusvõrgustik, et pered saaksid tunda end ühtmoodi turvaliselt ja õnnelikult
sõltumata sünnitusmajast, kus nad parasjagu viibivad. Samuti on oluline, et haiglate personal
tunneb igakülgset toetust ning tunneb, et neist hoolitakse ja neid märgatakse, eriti arvestades
jätkuvat covid-19 olukorda, milles sünnitusosakonnad pidevalt töötama peavad ning millega
oma igapäevatöös ja tegemistes arvestada tuleb.

2021. aasta üks suurimaid eesmärke oli brändi uuendamine, koostööpartnerite leidmine ning
üleüldine  toetusfondi  tegevuse  laiendamine  ja erinevate  kampaaniate  korraldamine,  nende
kaudu annetuste kogumine ning vajalike seadmete soetamine haiglate sünnitusosakondadele. 

2021. aasta jooksul sai loodud kontakt kõikide 12 Eestimaa sünnitusosakonnaga, keda kõiki
õnnestus  juba  ka  toetada  vajalike  seadmete  ja/või  igapäevatööks  vajalikuga.  Samuti
kaardistati  kõikide osakondade vajadusi,  et  fondi  tööd paremini  planeerida  ning osakondi
veelgi paremini  ja  efektiivsemalt  toetada.  Sünnitusmajade Fondi kuuluvad: Tartu Ülikooli
kliinikum, Lõuna-Eesti haigla, Ida-Tallinna Keskhaigla, Narva haigla, Ida-Viru Keskhaigla,
Rakvere haigla, Pärnu haigla, Viljandi haigla, Kuressaare haigla, Hiiumaa haigla, Järvamaa
haigla ja Pelgulinna sünnitusmaja. 

2021.  aastal  oli  toetusfond  endiselt  esindatud  „Ma Armastan  Aidata“ annetuskeskkonnas
projektiga, kus kogume raha simulatsioonikoolitusteks sünnitaja simulaatoriga Victoria ehk
koolitus, mille abil harjutatakse läbi kriitilises seisundis sünnitaja olukordi. Plaan on koguda
raha, et koolitada 8 sünnitusosakonda üle Eesti.  Projekt on senimaani kogunud 14 600 eurot
ning  kuna  raha  laekub  kontole  jooksvalt,  siis  saame  vastavalt  vajadusele  ja
sünnitusosakondade  valmisolekule  ja  võimalustele  antud  koolitusi  kogutud annetustest  ka
korraldada.



Jaanuaris  hakkasime  kasvatama  kunstikampaaniat  „Kunst  aitab  alustada  elu“  ning  lõime
sellele  uue  kategooria  „Maalide  signeeritud  reprod“,  kuhu panime  alustuseks  müüki  Jüri
Arraku 2 teost ning hiljem lisasime antud kategooria alla veel Epp Maria Kokamägi, Hannes
Võrno, Navitrolla, Mirjam Hinni ning Siim Hanikati teosed. 

Veebruaris  toimusid  Peaasi.ee  virtuaalsed  koolitused  kõikidele  sünnitusosakondadele
erinevatel  teemadel kogumaksumusega 600 €. Kõigil  soovijatel  oli  võimalus osaleda  live-
koolitusel ning hiljem oli  osakondadel ka järelevaatamise võimalus.  Koolituste  teemadeks
olid  “Toimetulek  koroonakriisiga“,  „Raskete  tunnetega  toimetulek“  ning  „Enda  (vaimse
tervise) hoidmine“.

Maikuus  saime  endale  heaks  koostööpartneriks  Kalevi  kommivabriku,  et  saaksime  oma
sünnitusosakondade  töötajaid  keerulistel  aegadel  veidi  magusate  ampsudega  toetada. See
koostöö on jätkunud ning jätkub ka edaspidi regulaarselt. Kuumade suveilmadega tuli meile
appi Premia jäätis, kes saatis juulikuus kõigile meie sünnitusosakondadele üle Eesti jäätist, et
meie personal natukenegi jahutust saaks. 

Juulikuus soetasime Tartu Ülikooli Kliinikumi sünnitusosakonnale 15 mulaaži episiotoomia
koolituste läbiviimiseks, mille maksumus oli kokku 1100 eurot. Samuti soetasime juulikuus
Narva Haigla naistekliinikule kaks 1g täpsusega beebikaalu summas 1100 eurot. 

Augustis  Soetasime  Tartu  Ülikooli  Kliinikumi  naistekliinikule  2  Bilicare  mitteinvasiivset
bilirubiini mõõtjat summas 8600 eurot.

Septembris soetasime Ida-Viru Keskhaigla sünnitusosakonnale 7 imetamistooli summas 1700
eurot  ning  Narva  Haigla  naistekliinikule  veenide  otsimise  seadme  VeinNavi  NAVI-60
summas  4000 eurot.  Veenide  otsimise  seade  hõlbustab oluliselt  ja  muudab turvalisemaks
vastsündinute  veenide  leidmist  ja  erinevaid  sellega  seotud  meditsiinilisi  protseduure.  13.
septembril 2021 jõudis Järvamaa Haigla sünnitusosakonda kohale meie poolt soetatud KTG-
monitor Edan F15 Air, mille maksumuseks oli 18 000 eurot. 

Oktoobris  hüvitasime vastsündinu simulaatornukk SuperTory remondikulud summas 8456
eurot.  Simulaatornukku  kasutatakse  kõikidele  sünnitusosakondadele  koolituste  tegemiseks
ning on seega osakondade ülene ning oluline kõigile. 

Novembris  saatsime  Medpointi  abiga  Pelgulinna  Sünnitusmajale,  Ida-Tallinna  Keskhaigla
Sünnitusmajale ning Tartu Ülikooli  Kliinikumi naistekliinikule treeningvahendeid,  et meie
personal saaks enda tervise eest hoolitseda ning peaks raskel ajal vastu.

Üle-eestilised Annetamistalgud toimusid 2021. aastal 30. novembril, mille jooksul kogusime
„Ma  armastan  aidata“  keskkonnas  märkimisväärselt  rohkem  annetusi  oma  projektile
„Sünnitusmajade Fondi abil saab iga kriitilises seisundis sünnitaja parima hoole!“. 

Detsembris  jõudsid  Tartu  Ülikooli  Kliinikumi  naistekliinikusse  kohale  ka  vastsündinu
soojenduslamp, mille maksumuseks oli 3450 eurot ning ultraheli aparaat nende sünnitustuppa
summas 10 600 eurot. 

Detsembris alustasime ka koostööd Prismaga, kui kõikidesse Prisma kassadesse läksid müüki
heategevuslikud  šokolaadid,  mille  disainid  tegi  spetsiaalselt  selle  jaoks  Madis  Ots  /
PESAKOND. 



Detsembris  lisasime  Kunstikampaaniasse  uue  kategooriana  muusika  kategooria,  kus
proovisime esmakordselt korraldada  online  oksjonit, kuhu panime müüki 8 poodidest välja
müüdud või muul moel erilist Eesti artisti signeeritud vinüüli. Universal Music annetas meile
vinüülid ning kõik artistid signeerisid vinüülid spetsiaalselt antud oksjoni jaoks. Oksjonil olid
esindatud  järgmised  artistid:  NOËP,  Miljardid,  Metsatöll,  Pitsa,  Villemdrillem,  Jüri
Pootsmann, Röövel Ööbik ja Leslie Da Bass. Oksjon kestis osta.ee keskkonnas 2 nädalat ning
selle aja jooksul kogusime kokku veidi üle 1000 €. 

Samuti  otsustas  taaskord  Mööblimasin  aasta  lõpus igalt  detsembrikuu  mööblitellimuselt
annetada meie fondile – toetussummaks kogunes 1000 €. 

2020. aastal liitusime Aitan Eestit MTÜ-ga, mille näol on tegemist MTÜ-ga, mis toetab teisi
heategevusorganisatsioone ning jagab kogunenud annetused võrdselt kõigi vahel ära.  2021.
saime Aitan Eestit  MTÜ-lt kahel korral toetust summas 10 000 eurot, seega aasta jooksul
kokku 20 000 eurot, mille abil sünnitusosakondi toetada. 

Oleme  endiselt  esindatud Tallinna  Lennujaama  ning  Stockmanni annetuskastide  nimistus
ning kuigi lennujaama puhul pole lennud veel täielikult taastunud, siis need mõlemad on head
kohad, kus Fondil ennast näidata ja tutvustada ning annetusi koguda. Loodame mõlemas ka
endiselt jätkata.  

Lisaks toimus 2021. teisel poolaastal üle-eestiline püsiannetuskampaania, kus olime väljas nii
tänavatel, telepildis, ajakirjades –  selleks saime abi kõikidelt meediamajadelt, kes pakkusid
meile tasuta pindasid oma kanalites. 

2021.  aastal  ei  õnnestunud  covid-19  olukorra  tõttu  korraldada  ühtegi  kohapeal  toimuvat
üritust, mille käigus annetusi koguda, mida plaaniks teha siis, kui need võimalused uuesti
tekivad – oksjonid, õhtusöögid jms. 

Läbi  aasta  jätkati  üle-eestilise  kampaaniaga  “Kunst  aitab  alustada  elu”,  mille  aitas  välja
mõelda agentuur AD Angels ning mille raames saab annetaja endale kingiks valida ühe Eesti
kunstniku  repro,  mille  talle  posti  teel  saadame.  2021. aastal  koguti  läbi  antud kampaania
41 912 eurot. Kampaania on  kasvanud nii kunstnike, teoste valiku kui ka annetuste poolest
ning  jätkame  sellega  ka  aastal  2022,  mil  plaanime  oodatavat  tulu  veelgi  suurendada.
Kampaaniaga liitusid 2021. aastal järgmised uued fotograafid ja kunstnikud: Martin Lazarev,
Kertin Vasser, Jüri Arrak, Navitrolla, Hannes Võrno, Mirjam Hinn, Siim Hanikat, Piret Raud,
Joonas Sildre, Gerda Märtens, Kati Stimmer, Kärt Hammer, Maarja Viiding, Sirly Oder, Karl
Korsar,  Kadi  Romet,  UUF  ja  Margo  Ku.  Paljud  kampaanias  juba  varasemalt  osalenud
kunstnikud annetasid uusi teoseid, mille abil saaksime annetusi koguda. 

Lisaks on aeg-ajalt tulnud üllatusena meie kontole suuremaid annetusi (üle 500 €) erinevatelt
firmadelt,  mille  üle  oleme  väga  tänulikud  (Baltic  Armaments  OÜ,  Scoro  Software  OÜ,
Industry62 OÜ, Compo Service OÜ, Smart Accounts OÜ). Samuti on meie püsiannetajate
hulgas mitmeid ettevõtteid, kes meid regulaarselt toetavad (Lumav Commerce OÜ, Skrepka
OÜ, No Little Boxes OÜ, Esperan OÜ).

Liine Jänes 
Sünnitusmajade Fond SA 
tegevjuht 
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2021 31.12.2020 Lisa nr

Varad    

Käibevarad    

Raha 67 482 83 895 2

Nõuded ja ettemaksed 42 953 0 3

Kokku käibevarad 110 435 83 895  

Kokku varad 110 435 83 895  

Kohustised ja netovara    

Kohustised    

Lühiajalised kohustised    

Võlad ja ettemaksed 15 813 5 414 3,4,6

Kokku lühiajalised kohustised 15 813 5 414  

Kokku kohustised 15 813 5 414  

Netovara    

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 78 481 48 153  

Aruandeaasta tulem 16 141 30 328  

Kokku netovara 94 622 78 481  

Kokku kohustised ja netovara 110 435 83 895  



7

Sihtasutus Sünnitusmajade Fond 2021. a. majandusaasta aruanne

Tulemiaruanne
(eurodes)

 2021 2020 Lisa nr

Tulud    

Annetused ja toetused 86 639 105 460 7

Muud tulud 77 707 15 222 8

Kokku tulud 164 346 120 682  

Kulud    

Jagatud annetused ja toetused -99 636 -63 322  

Mitmesugused tegevuskulud -6 473 -7 355 10

Tööjõukulud -42 101 -19 649 11

Muud kulud -4 -33  

Kokku kulud -148 214 -90 359  

Põhitegevuse tulem 16 132 30 323  

Muud finantstulud ja -kulud 9 5  

Aruandeaasta tulem 16 141 30 328  
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2021 2020 Lisa nr

Rahavood põhitegevusest    

Põhitegevuse tulem 16 132 30 323  

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus -42 953 16 3

Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus 10 399 -581 4

Laekunud intressid 9 5  

Kokku rahavood põhitegevusest -16 413 29 763  

Kokku rahavood -16 413 29 763  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 83 895 54 132  

Raha ja raha ekvivalentide muutus -16 413 29 763  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 67 482 83 895  
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2019 48 153 48 153

Korrigeeritud saldo

31.12.2019
48 153 48 153

Aruandeaasta tulem 30 328 30 328

31.12.2020 78 481 78 481

Aruandeaasta tulem 16 141 16 141

31.12.2021 94 622 94 622
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Sihtasutus Sünnitusmajade Fondi 2021 raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Finantsaruandluse Standardiga

ja põhineb soetusmaksumuse printsiibil.

Eesti Finantsaruandluse Standardi põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamisseaduses, mida täiendavad EV

Raamatupidamistoimkonna juhendid.

Sihtasutus Eestimaa Sünnitusmajade Toetusfond kasutab tulemiaruande koostamisel EV Raamatupidamise seaduse lisas nr 2

toodud kasumiaruande skeemi nr 1, mis on kohaldatud vastavusse SA tegevuse iseloomuga.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja raha lähenditena kajastatakse raha kassas ja pangakontol.

Nõuded ja ettemaksed

Kõiki nõudeid (nt nõuded ostjate vastu, viitlaekumised, antud laenud ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded) kajastatakse bilansis üldjuhul

korrigeeritud soetusmaksumuses.

Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus võimalikud allahindlused), mistõttu

lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuvas summas.

Finantskohustised

Kõik finantskohustised (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad ning muud lühiajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele

nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud

soetusmaksumuse meetodil.

Lühiajaliste finantskohustiste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi

finantskohustisi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Finantskohustis liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on

kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast, või ettevõttel pole tingimusteta õigust kohustise tasumist edasi lükata rohkem kui 12 kuud

pärast bilansikuupäeva

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

Vastavalt SA põhikirjale moodustuvad ühingu vahendid vabatahtlike annetustest, projektide ja muudest tuludest.

Kulud

Kulud – kulud tulemiaruandes kajastatakse tekkepõhiselt.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks loetakse juhatuse liikmeid.
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Lisa 2 Raha
(eurodes)

 31.12.2021 31.12.2020

Kassa 65 65

Pangakontod 67 417 83 830

Kokku raha 67 482 83 895

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu
(eurodes)

 31.12.2021 31.12.2020

Ostjatelt laekumata arved 42 953 0

Ostjatelt laekumata arved 42 953 0

Kokku nõuded ostjate vastu 42 953 0

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

 31.12.2021 31.12.2020

Maksuvõlg Maksuvõlg

Käibemaks 7 638  

Üksikisiku tulumaks 980 707

Sotsiaalmaks 1 650 1 528

Kohustuslik kogumispension 100 92

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad 10 368 2 327

Üksikisiku tulumaksu, sotsiaalmaksu ja kogumispensioni maksu võlg sisaldab detsembrikuu töötasudelt arvestatud makse.
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Lisa 5 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2021 12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele 243 243

Võlad töövõtjatele 5 202 5 202

Maksuvõlad 10 368 10 368

Kokku võlad ja ettemaksed 15 813 15 813

 

 31.12.2020 12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele 279 279

Võlad töövõtjatele 2 808 2 808

Maksuvõlad 2 327 2 327

Kokku võlad ja ettemaksed 5 414 5 414

Lisa 6 Võlad töövõtjatele
(eurodes)

 31.12.2021 31.12.2020

Töötasude kohustis 1 960 2 808

Puhkusetasude kohustis 3 242 0

Kokku võlad töövõtjatele 5 202 2 808

Lisa 7 Annetused ja toetused
(eurodes)

 2021 2020

Mittesihtotsatarbelised annetused ja toetused 86 639 105 460

Kokku annetused ja toetused 86 639 105 460

Rahalised ja mitterahalised annetused   

 2021 2020

Rahaline annetus 86 639 105 460

Kokku annetused ja toetused 86 639 105 460

Lisa 8 Muud tulud
(eurodes)

 2021 2020

Heategevuslik müük 77 707 15 222

Kokku muud tulud 77 707 15 222

 

 

2021.aastal jätkus heategevuslik müügikampaania "Kunst Aitab Alustada Elu", kus Eesti kunstnikud ja fotograafid annetasid enda töid,
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selleks, et aidata alustada elu. Alustati Kalevi kommide ja Premia jäätiste heategevusliku müügiga.

Lisa 9 Jagatud annetused ja toetused
(eurodes)

 2021 2020

Jagatud annetused ja toetused 99 636 63 322

Kokku jagatud annetused ja toetused 99 636 63 322

2021 aastal aidati läbi annetuste ja toetuste soetada Kuressaare Haiglale projektor ja ekraan koolituste jaoks. Tartu Ülikooli Kliinikumile

soetati mulaazid koolitusteks, ultraheli aparaat, vastsündinute soojenduslamp ning kohviaparaat. Ida-Viru Keskhaigla sai

imetamistooli. Järvamaa Haiglat toetati KTG aparaadiga. Rakvere haigla sai 2 aspiraatorit ja töölaua, pesukäru ja protseduuri käetoed. Hiiumaa

Haiglat toetati kohviaparaadiga. Narva Haigla sai beebikaalud ning veenide otsimise seadme.

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

 2021 2020

Mitmesugused bürookulud 133 451

Raamatupidamise teenus 2 540 2 440

Reklaam 2 400 2 754

Isiklik sõiduauto kompensatsioon 0 388

Pangateenus 1 299 1 132

Muud 101 190

Kokku mitmesugused tegevuskulud 6 473 7 355

Lisa 11 Tööjõukulud
(eurodes)

 2021 2020

Palgakulu 31 640 14 812

Sotsiaalmaksud 10 461 4 838

Kokku tööjõukulud 42 101 19 650

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 1 1

Tööjõukulud koosnevad juhatuse liikmele makstud tasudest.

Lisa 12 Seotud osapooled
(eurodes)
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OSTETUD 2021 2020

Kaubad Teenused Põhivara Kaubad Teenused Põhivara

Tegev- ja kõrgem juhtkond ning

olulise osalusega eraisikust

omanikud ning nende valitseva või

olulise mõju all olevad ettevõtjad

0 2 665 0 0 0 0

Kokku ostetud 0 2 665 0 0 0 0

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud

olulised soodustused
  

 2021 2020

Arvestatud tasu 29 217 15 570



Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 01.02.2022

Sihtasutus Sünnitusmajade Fond (registrikood: 90005937) 01.01.2021 - 31.12.2021 majandusaasta aruande andmete õigsust on

elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi Allkirjastaja roll Allkirja andmise aeg

LIINE JÄNES Juhatuse liige 01.02.2022



SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

Sihtasutus Sünnitusmajade Fond nõukogule

Oleme üle vaadanud Sihtasutus Sünnitusmajade Fond raamatupidamise aastaaruande, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2021, nimetatud

kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta koostatud tulemiaruannet, netovara muutuste aruannet ja rahavoogude aruannet, raamatupidamise

aastaaruande koostamisel kasutatud oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning muid selgitavaid lisasid. Ülevaadatud raamatupidamise

aastaaruanne on esitatud lehekülgedel 6 kuni 14

Juhtkonna vastutus raamatupidamisaruannete eest

Juhtkond vastutab selle eest, et see raamatupidamise aastaaruanne koostatakse ja esitatakse õiglaselt kooskõlas Eesti finantsaruandluse

standardiga, ning sellise sisekontrolli eest, mida juhtkond peab vajalikuks sellise raamatupidamise aastaaruande koostamiseks, mis on vaba

olulisest, kas pettusest või veast tingitud väärkajastamisest.

Vandeaudiitori kohustus

Meie kohustuseks on avaldada kokkuvõte raamatupidamise aastaaruande kohta. Ülevaatus viidi läbi kooskõlas ülevaatuse töövõttude

rahvusvahelise standardiga (ISRE) (Eesti) 2400 (muudetud) "Möödunud perioodide finantsaruannete ülevaatamise teenus". ISRE (Eesti) 2400

(muudetud) nõuab meilt kokkuvõtte tegemist selle kohta, kas me oleme saanud teadlikuks millestki, mis paneks meid uskuma, et

raamatupidamise aastaaruanne tervikuna ei ole kõigis olulistes osades koostatud kooskõlas rakendatava finantsaruandluse raamistikuga. Selle

standardi kohaselt oleme ka kohustatud järgima asjassepuutuvaid eetikanõudeid.

Raamatupidamise aastaaruande ülevaatus kooskõlas ISRE (Eesti) 2400-ga (muudetud) on piiratud kindlust andev töövõtt. Ülevaatuse käigus

viiakse läbi protseduurid, mis eelkõige tähendab järelepäringute tegemist juhtkonnale ja teistele isikutele majandusüksuses (nagu asjakohane) ja

analüütiliste protseduuride rakendamist, ning hangitud tõendusmaterjali hindamist.

Ülevaatuse käigus läbiviidud protseduurid on palju vähem mahukad kui rahvusvaheliste auditeerimise standarditega kooskõlas tehtud auditi

käigus läbiviidud protseduurid. Seetõttu ei avalda me nende finantsaruannete kohta auditiarvamust.

Kokkuvõte

Ülevaatuse põhjal ei saanud me teadlikuks millestki sellisest, mis paneks meid uskuma, et raamatupidamise aastaaruanne ei esita kõigis

olulistes osades õiglaselt Sihtasutus Sünnitusmajade Fond finantsseisundit seisuga 31.12.2021 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta

finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga.

/digitaalselt allkirjastatud/

Merike Laur

Vandeaudiitori number 256

OÜ Probatus

Audiitorettevõtja tegevusloa number 95

Saue tn 5, Haapsalu linn, Haapsalu linn, Lääne maakond, 90503

01.02.2022



Audiitorite digitaalallkirjad
Sihtasutus Sünnitusmajade Fond (registrikood: 90005937) 01.01.2021 - 31.12.2021 majandusaasta aruandele lisatud audiitori aruande

on digitaalselt allkirjastanud:

Allkirjastaja nimi Allkirjastaja roll Allkirja andmise aeg

MERIKE LAUR Vandeaudiitor 01.02.2022



Tegevusalad
Tegevusala EMTAK kood Põhitegevusala

Muude mujal liigitamata organisatsioonide tegevus 94999 Jah

Sidevahendid
Liik Sisu

Telefon +372 6665838

Faks +372 6665650

Mobiiltelefon +372 5110003

E-posti aadress liine@aitaalustadaelu.ee

Veebilehe aadress www.aitaalustadaelu.ee


