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Tegevusaruanne

Heategevusfond Minu Unistuste Päev SA asutati 2011. aasta juulis ning alustas tegevust 2012. aasta kevadel. Meie eesmärgiks on täita Eesti

raskelt või krooniliselt haigete laste unistusi. Selle eesmärgi täitmisel teeme koostööd Tallinna Lastehaigla, Tartu Ülikooli Kliinikumi, Ida-Viru

Keskhaigla, Narva haigla ja erinevate patsientide ühingute ja organisatsioonidega.

 

Patroon

Alates 2014. aasta oktoobrist on Minu Unistuste Päeva patrooniks laulja Lenna Kuurmaa. Meie patrooni rolliks on suurendada teadlikkust

sihtasutuse olemasolust ning juhtida tähelepanu haigete laste ja nende perede emotsionaalsetele vajadustele.

 

Nõukogu ja juhtkond

2014. aasta septembrist tegutseb fondi juures nõukogu, kuhu kuuluvad sihtasutuse kaasasutaja ja esinaine Helena Almqvist, Riina Roos,

Jaanus Mägi, dr Kadri Saks, Karita Sall, Indrek Alliksaar, Heidi Tülp ja Maarja-Linda Taur. Nõukogu koosolekud toimuvad neli korda aastas.

Fondi juhib Kristiina Gabor-Mägi. Tegevjuhti toetavad tema igapäeva töös grupp aktiivseid vabatahtlikke ning projekti assistendid.

 

Raha kogumine

Nagu ka eelnevatel aastatel, oli ka 2016. aasta üheks eesmärgiks hoida meie häid strateegilisi koostööpartnereid ning leida juurde uusi

toetajaid, kelle abiga saaksime ellu viia veelgi rohkem unistusi. Rahaliste vahendite ning pro bono partnerite leidmisele olid igapäevaselt

kaasatud ka fondi vabatahtlikud, kes levitasid sõna fondi tegevuse ja missiooni kohta ning otsisid meie ürituste jaoks soodsaid ent kvaliteetseid

lahendusi. Positiivse trendina võib välja tuua, et paljud ettevõtted ja eraisikud on ise leidnud tee Minu Unistuste Päevani ja soovivad panustada

fondi tegevusse.

Suureks tunnustuseks võib pidada sedagi, et 2016. aastal annetas toonane Vabariigi President Toomas Hendrik Ilves koostöös Universal

Music´ga just Minu Unistuste Päevale kogumikplaadi „Teenage Wasteland“ müügiga koguni 4500 eurot raskelt või krooniliselt haigete laste

unistuste ellu viimiseks.

Ettevõtete ja eraisikute teadlikkust Minu Unistuste Päevast on olulisel määral tõstnud ka meediahuvi fondi tegevuse vastu. Eelmisel aastal

tegime koostööd Pealtnägijaga, mille raames valmis südamlik ja kaasahaarav lugu ühest unistuste päeva lapsest, tema unistustest ja

vabatahtlike tööst. Antud lugu pälvis palju positiivset tagasisidet ja tunnustust vabatahtlike tööle ning mõjutas otseselt annetuste laekumist.

Detsembris tuuritasid Minu Unistuste Päeva vabatahtlikud taaskord Eestimaa armastatud lauljatega- seekord Karl-Erik Taukari ja Maarja-Liis

Ilusaga. Kontserdite käigus õnnestus vabatahtlikel koguda pisut üle 2000 euro ning tutvustada fondi tegevust.

 

Üritused

Minu Unistuste Päeva tegevuse eesmärgiks on pakkuda emotsionaalset tuge, leevendada stressi, anda julgustust ja hingejõudu ning tuua

rõõmu haigetele lastele ja nende peredele Eestis. 2016. aastal viisime ellu 130 erinevat unistuste tegevust, kus fondi vabatahtlikud olid füüsiliselt

kohapeal esindatud. Lisaks aitasime korraldada Eesti Laste ja Noorte Diabeediühingu suvelaagreid ning korduvaid ujumisteraapia tunde Tartus,

toetasime dr Klouni tegevust ja teraapiakoerte külastusi haiglatesse. Lisaks aitasime Eesti Abi- ja Teraapiakoerte Ühingul käivitada kaks olulist

pilootprojekti: „ Koeri kaasava kõneteraapia piloodi“ ja „Koeri kaasav füsioteraapia pilootprojekti.“

Eriti rõõmsad oleme aga selle üle, et 2016. aasta alguses seatud eesmärgid jõuda 60 unistuste päeva lapseni sai teoks. Võrreldes 2015.

aastaga kasvas individuaalsete unistuste päevade arv lausa 61%. Kokku õnnestus meie vabatahtlikel ellu viia 62 lapse unistused. Individuaalsed

Unistuste Päevad on erilised, raskelt või krooniliselt haigete laste jaoks korraldatud sündmused. Kõik meie individuaalpäeva lapsed

nomineeritakse arstide poolt. Need ainulaadsed päevad planeeritakse alati koos lapse, tema pere ja lapse ravi eest vastutava arstiga. Haiglate

rolliks on viia kokku Minu Unistuste Päev ja lapsed, kes unistuste täitumisest enim tuge ja julgustust võiksid saada.

Meil on väga hea koostöö Eesti suurimate haiglatega. Oleme sõlminud koostöölepingud Tallinna Lastehaigla ja Tartu Ülikooli Kliinikumiga ning

korraldame sündmusi ka Ida-Viru Keskhaiglas ja Narva haiglas.

Lisaks individuaalsetele unistuste päevadele korraldame nii haiglates kui ka väljaspool haiglaid lõbusaid grupiüritusi. Meie eesmärk on tuua 

rõõmu ja positiivseid emotsioone võimalikult paljudele lastele ja nende peredele. Eelmise aasta alguses alustasime oma eesmärkide
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saavutamise nimel koostööd ka mitmete patsientide ühingutega, nende hulgas Eesti Laste ja Noorte Diabeediühingu, Seljaajusonga ja

Vesipeahaigete Seltsi ning Narvas tegutseva MTÜ-ga Ray of Sun, mis koondab Ida-Virumaal elavaid vähihaigeid lapsi. Koostöö patsientide

ühingutega võimaldab meil jõuda rohkemate lasteni ning korraldada sihtrühma eripäradest lähtuvalt suunatud perepäevasid. Nii õnnestus meil

2016. aastal korraldada 29 omanäolist ja lõbusat pereüritust, mida on 15 sündmust rohkem kui 2015. aastal.

2016. aastal oli ka mitmeid toredaid koostööprojekte, nt Swedbanki privaatpanganduse osakonnaga ja JCI-ga. Kujunes välja uus koostöösari,

mille raames said nii Swedbanki töötajaid, kui ka JCI aktiivsed liikmed panustada oma aega heategevusse ja olla emotsionaalselt seotud Minu

Unistuste Päeva sündmuste organiseerimisega. Perioodil juuni-detsember 2016 viisime üheskoos ellu 9 imelist unistuste päeva. Tänu antud

koostööprojektidele sai fond palju positiivset kajastust, uusi vabatahtlike ja toetajaskonda. Tegemist oli äärmiselt arendavate projektidega, mille

sarnastega soovime jätkata ka tuleval aastal.

2016. aastat võib pidada ka rohkete teabeürituste aastaks. Tegime koostööd JCI-ga Rat Race Tallinna ja Jõhvi raames, osalesime Tallinna

Vanalinnapäevadel ja tegime teavitustööd ka Tartus Lastekaitsepäeval. Meie eesmärk oli olla pildis, tutvustada inimestele fondi tegevust ja selle

vajalikkust ning leida uusi aktiivseid vabatahtlikke, toetajaid ja meie tegemistele kaasaelajaid.

 

Vabatahtlikud

Vabatahtlike huvi Minu Unistuste Päeva vastu on jätkuvalt suur. 2016. aasta lõpuga tegutseb Minu Unistuste Päevas 4 vabatahtlike meeskonda,

neist 2 asuvad Tallinnas, 1 Tartus ja 1 Ida-Virumaal. Kokku on fondis ligikaudu 70 aktiivset vabatahtlikku, kes aitavad üritusi korraldada ning

täidavad erinevaid administratiivseid ülesandeid. Endiselt tegutseb fondi juures ka vabatahtlikest koosnev kommunikatsioonimeeskond, mida

aitab vedada meie hea pro bono koostööpartner JLP Kommunikatsioonibüroo. Kommunikatsioonimeeskonna ülesandeks on arutada ja viia ellu

erinevaid kommunikatsiooni ja turundusega seotud tegevusi.

Suuremat rõhku oleme hakanud panema ka sündmuste postitustele ja nende ajakohasusele. Selleks värbasime suvel fondi vabatahtlike seast

veebihalduri, kelle roll on Minu Unistuste Päeva sündmuste kajastamine fondi veebilehel ja sotsiaalmeedias.

Detsembris 2016 pälvis Minu Unistuste Päeva vabatahtlik Kersti Urbala Vabariigi Presidendilt Kersti Kaljulaid´lt üleriigilise vabatahtlike

tunnustusmärgi.

 

Ilma meie tublide vabatahtlike väeta ei suudaks me korraldada nii palju edukaid suunatud projekte. Suur tänu teile!

 

Tänusõnad meie toetajatele

Minu Unistuste Päev tänab südamest ka kõiki koostööpartnereid, sponsoreid ja eraisikuid, kes on meid aasta jooksul toetanud.

 

Eesmärgid 2017

Keskendume individuaalsetele unistuste päevadele ning alustame koostööd Downi sündroomiga laste ja nende peredega.

Usume, et individuaalsel unistuste päeval on nii lapse kui ka tema pere jaoks kõige suurem mõju. Seetõttu oleme endale seadnud eesmärgiks

viia 2017. aastal ellu vähemalt 60 raskelt või krooniliselt haige lapse unistused.

Samuti soovime alustada koostööd Downi sündroomiga laste ja nende peredega korraldades neile peamiselt lõbusaid perepäevasid ja teraapilisi

korduvaid tegevusi.

 

Vabatahtlike ja tiimijuhtide koolitamine, kaasamine, ühtse ja tugeva meeskonnavaimu tekitamine. Uute vabatahtlike sujuv

integreerimine meeskonda.

Pöörame enam tähelepanu sellele, et uued liitunud vabatahtlikud oleksid teadlikud fondi ootustest neile ning nad omaksid juba eos motivatsiooni

panustada oma aega ürituste korraldamisesse. On oluline, et vabatahtlike väärtushinnangud ühtiksid fondi omadega. Meie eesmärk on luua

tugev ja motiveeritud vabatahtlike võrgustik Tallinnas, Tartus ja Ida-Virumaal. Oluline ei ole niivõrd vabatahtlike arv, kui olemasolevate liikmete

pühendumus ja julgus võtta vastutust.

Meie kogemus näitab, et uute liikmete sujuv integreerimine meeskondadesse on äärmiselt oluline. Seetõttu soovime uuel aastal algatada no

mentorluse programmi, kus iga uus liige saab endale teatud perioodiks kõrvale juhendaja, kes annab algfaasis vajalikku nõu ja julgustab võtma

vastutust.
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2017. aastal on plaan luua Tallinnasse juurde veel üks meeskond (kokku 3 meeskonda), eesmärgiga vähendad vabatahtlike arvu tiimides ning

parendada seeläbi tiimiliikmete vahelist sünergiat ja koostööd.

Vabatahtlike kaasamiseks viivad tiimijuhid ja tegevjuht kõigi aktiivsete liikmetega aasta lõpus läbi arenguvestlused, mille tulemusel saame

paremini hinnata vabatahtlike tööd, nende ootusi ja teha vajadusel muudatusi protsessides, juhtimises ja tegevuste planeerimisel.

Organisatsiooni järjepidevuse tagamiseks ja ühtse meeskonnavaimu tekitamiseks jätkame vabatahtlike koolitamist ja meeskonnaürituse

korraldamist. Eraldi rõhku pöörame 2017. aastal ka tiimijuhtidele.

 

Parendame sise- ja väliskommunikatsioonitegevust

Seoses fondi kiire arengu ja vabatahtlike arvu kasvuga peame oluliseks pöörata üha enam rõhku kommunikatsioonile. Ajakohasema ja parema

infovoo tagamiseks ning fondi hea kuvandi hoidmiseks värbame juurde veel ühe veebihalduri, kelle ülesandeks on unistuste sündmuste

kajastamine fondi sotisaalmeediakanalites ja andmebaaside haldamine ning ostame sisse kommunikatsiooni teenust osutava konsultandi, kes

koordineerib Minu Unistuste Päeva igapäevast sise- ja väliskommunikatsioonitegevust, juhib suuremaid teabeprojekte ning aitab suhelda

toetajate ja koostööpartneritega.

 

Uuendame fondi koostööpartnerite andmebaasi (CRM) ja viime kogu raporteerimise veebipõhiseks.

Selleks, et lihtsustada fondi raporteerimissüsteemi ja muuta andmebaasid kasutajasõbralikumaks, oleme otsustanud koostöös Tallinna

Tehnikaülikooli IT tudengitega juurutada välja veebipõhise platvormi, mille kaudu on vabatahtlikel võimalik esitada sündmuste kokkuvõtteid ja

leida vajalikke kontakte. Samuti võimaldaks platvorm välja võtta fondi jaoks olulist statistikat ja vähendaks olulisel määral käsitsi tehtavat tööd.
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2016 31.12.2015 Lisa nr

Varad    

Käibevarad    

Raha 161 848 41 017 2

Nõuded ja ettemaksed 1 827 92 473 3

Kokku käibevarad 163 675 133 490  

Kokku varad 163 675 133 490  

Kohustised ja netovara    

Kohustised    

Lühiajalised kohustised    

Võlad ja ettemaksed 5 593 16 482 5

Kokku lühiajalised kohustised 5 593 16 482  

Kokku kohustised 5 593 16 482  

Netovara    

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 117 008 20 333  

Aruandeaasta tulem 41 074 96 675  

Kokku netovara 158 082 117 008  

Kokku kohustised ja netovara 163 675 133 490  
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2016 2015 Lisa nr

Tulud    

Annetused ja toetused 107 684 154 606 6

Kokku tulud 107 684 154 606  

Kulud    

Jagatud annetused ja toetused 0 -5 454 7

Mitmesugused tegevuskulud -44 867 -38 187 8

Tööjõukulud -21 734 -14 252 9

Kokku kulud -66 601 -57 893  

Põhitegevuse tulem 41 083 96 713  

Intressitulud 3 0  

Muud finantstulud ja -kulud -12 -38  

Aruandeaasta tulem 41 074 96 675  
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2016 2015 Lisa nr

Rahavood põhitegevusest    

Põhitegevuse tulem 41 083 96 713  

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus 90 646 -92 468  

Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus -10 889 15 549  

Laekunud intressid 3 2  

Makstud intressid -12 -37  

Kokku rahavood põhitegevusest 120 831 19 759  

Kokku rahavood 120 831 19 759  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 41 017 21 261 2

Raha ja raha ekvivalentide muutus 120 831 19 759  

Valuutakursside muutuste mõju 0 -3  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 161 848 41 017 2
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2014 20 333 20 333

Aruandeaasta tulem 96 675 96 675

31.12.2015 117 008 117 008

Aruandeaasta tulem 41 074 41 074

31.12.2016 158 082 158 082
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Heategevusfond Minu Unistuste Päev SA 2016. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea

raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea Raamatupidamistava põhinõuded

on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Käesolevale raamatupidamise aastaaruandele rakenduvad Euroopa Liidu raamatupidamisdirektiivist 2013/34/EL tulenevad nõuded, mille

alusel ettevõtte suurusest sõltub majandusaasta aruandes nõutava avalikustatava informatsiooni hulk.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud

alljärgnevates arvestuspõhimõtetes.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis ja rahavoogude aruandes arvelduskontode jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid

eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded on sõltuvalt ebatõenäoliselt laekuva

nõude tekkimise põhjustest kantud osaliselt või täies ulatuses tegevuskuludesse. Lootusetud nõuded on kantud bilansist välja.

Finantskohustised

Finantskohustised (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Seotud osapooled

Seotud osapool on isik või ettevõte, kes on seotud Heategevusfond Minu Unistuste Päev SA (edaspidi Ettevõte) sel määral, et nendevahelised

tehingud ei pruugi toimuda turutingimustel.

Isik või selle isiku lähedane pereliige (st pereliige, kelle puhul võib eeldada olulise mõju olemasolu, näiteks abikaasa, elukaaslane või laps)

on seotud Ettevõttega, kui see isik:

(a) on Ettevõtte või selle emaettevõtte juhtkonna liige (st isik, kellel on volitused ettevõtte tegevuse kavandamiseks, juhtimiseks ja

kontrollimiseks otseselt või kaudselt, ning kes kannab selle eest vastutust); või (b) omab kontrolli või olulist mõju Ettevõtte üle (näiteks

läbi aktsiaosaluse).

Ettevõte on seotud teise ettevõttega, kui kehtib üks või mitu järgmistest tingimustest:

(a) teine ettevõte ja Ettevõte on ühise kontrolli all (st nad on kas sama kontserni liikmed või neid kontrollib sama isik (või selle isiku lähedane

pereliige));

(b) üks ettevõte on kolmanda osapoole (kelleks võib olla nii ettevõte kui isik) poolt kontrollitav ettevõte ja teine ettevõte on selle kolmanda

osapoole (juhul kui kolmandaks osapooleks on isik, siis selle isiku või tema lähedase pereliikme) olulise mõju all olev ettevõte;

(c) teine ettevõte omab Ettevõtte üle kontrolli või olulist mõju;

(d) teine ettevõte on Ettevõtte kontrolli või olulise mõju all;

(e) teised ettevõtted, mille üle Ettevõtte emaettevõtte juhtkonna liige (või nende lähedased pereliikmed) omavad kontrolli või olulist mõju;

(f) teised ettevõtted, mille juhtkonda kuuluvad isikud (või nende lähedased pereliikmed), kes omavad kontrolli või olulist mõju Ettevõtte üle.

Bilansipäevajärgsed sündmused

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised varade ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi ja aruande

koostamise vahemikul, kuid on seotud aruandeperioodil või varasematel perioodidel toimunud tehingutega.
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Lisa 2 Raha
(eurodes)

 31.12.2016 31.12.2015

Sularaha kassas 0 187

Arvelduskontod 161 848 40 830

Kokku raha 161 848 41 017

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2016 12 kuu jooksul Lisa

nr

Nõuded ostjate vastu 1 770 1 770  

Ostjatelt laekumata

arved
1 770 1 770  

Maksude ettemaksed ja

tagasinõuded
41 41 4

Ettemaksed 16 16  

Muud makstud

ettemaksed
16 16  

Kokku nõuded ja

ettemaksed
1 827 1 827  

 

 31.12.2015 12 kuu jooksul Lisa

nr

Maksude ettemaksed ja

tagasinõuded
81 81 4

Laekumata annetused ja

toetused
92 392 92 392  

Kokku nõuded ja

ettemaksed
92 473 92 473  

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

 31.12.2016 31.12.2015

Ettemaks Maksuvõlg Ettemaks Maksuvõlg

Ettevõtte tulumaks 0 0 0 1 502

Üksikisiku tulumaks 0 528 0 1 099

Erisoodustuse tulumaks 0 339 0 0

Sotsiaalmaks 0 1 169 0 1 926

Kohustuslik kogumispension 0 61 0 15

Töötuskindlustusmaksed 0 15 0 0

Ettemaksukonto jääk 41  81  

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad 41 2 112 81 4 542



12

Sihtasutus Heategevusfond Minu Unistuste Päev 2016. a. majandusaasta aruanne

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2016 12 kuu jooksul Lisa nr

Võlad tarnijatele 783 783  

Võlad töövõtjatele 2 698 2 698  

Maksuvõlad 2 112 2 112 4

Kokku võlad ja ettemaksed 5 593 5 593  

 

 31.12.2015 12 kuu jooksul Lisa nr

Võlad tarnijatele 9 689 9 689  

Võlad töövõtjatele 2 217 2 217  

Maksuvõlad 4 542 4 542  

Muud võlad 34 34  

Intressivõlad 34 34  

Kokku võlad ja ettemaksed 16 482 16 482  

Lisa 6 Annetused ja toetused
(eurodes)

 2016 2015

Mittesihtotsatarbelised annetused ja toetused 107 684 154 606

Kokku annetused ja toetused 107 684 154 606

Rahalised ja mitterahalised annetused   

 2016 2015

Rahaline annetus 107 684 154 606

Mitterahaline annetus 93 165 50 952

Kokku annetused ja toetused 200 849 205 558

Lisa 7 Jagatud annetused ja toetused
(eurodes)

 2016 2015

Annetused mittetulundusorganisatsioonidele 0 5 454

Kokku jagatud annetused ja toetused 0 5 454
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Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

 2016 2015

Üür ja rent 2 568 0

Mitmesugused bürookulud 299 0

Koolituskulud 229 0

Transpordikulud 6 099 5 138

Mitmesugused bürookulud 1 184 393

Ostetud teenused 17 952 19 599

Toitlustamine üritustel ja muud üritustega seotud kulud 12 740 7 137

Reklaamikulud 1 583 0

Muud 2 213 5 920

Kokku mitmesugused tegevuskulud 44 867 38 187

Lisa 9 Tööjõukulud
(eurodes)

 2016 2015

Palgakulu 16 069 10 758

Sotsiaalmaksud 5 626 3 559

Töötuskindlustus 39 -65

Kokku tööjõukulud 21 734 14 252

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 1 1

Lisa 10 Seotud osapooled
(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

2016 Ostud

Tegev- ja kõrgem juhtkond ning

olulise osalusega eraisikust

omanikud ning nende valitseva

või olulise mõju all olevad

ettevõtjad

1 919

 

2015 Ostud

Tegev- ja kõrgem juhtkond ning

olulise osalusega eraisikust

omanikud ning nende valitseva

või olulise mõju all olevad

ettevõtjad

4 694

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja

muud olulised soodustused
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 2016 2015

Arvestatud tasu 14 538 10 758
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Sihtasutus Heategevusfond Minu Unistuste Päev (registrikood: 90010410) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete

õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi Allkirjastaja roll Allkirja andmise aeg

KRISTIINA GABOR-MÄGI Juhatuse liige 27.04.2017



SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

Sihtasutus Heategevusfond Minu Unistuste Päev nõukogule

Oleme üle vaadanud Sihtasutus Heategevusfond Minu Unistuste Päev raamatupidamise aastaaruande, mis sisaldab bilanssi seisuga

31.12.2016, nimetatud kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta koostatud kasumiaruannet, 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 aastaruanne koostatakse ja esitatakse õiglaselt kooskõlas Eesti hea

raamatupidamistavaga 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 Heategevusfond Minu Unistuste Päev finantsseisundit seisuga 31.12.2016 ning sellel kuupäeval lõppenud

majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

/digitaalselt allkirjastatud/

Ilmar Tälli

Vandeaudiitori number 443

TPMM Nordic OÜ

Audiitorettevõtja tegevusloa number 70

Tulika tn 19, Tallinn, Harju maakond, 10613

27.04.2017



Audiitorite digitaalallkirjad
Sihtasutus Heategevusfond Minu Unistuste Päev (registrikood: 90010410) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruandele lisatud

audiitori aruande on digitaalselt allkirjastanud:

Allkirjastaja nimi Allkirjastaja roll Allkirja andmise aeg

ILMAR TÄLLI Vandeaudiitor 27.04.2017



Tegevusalad
Tegevusala EMTAK kood Põhitegevusala

Tervisehäiretega isikute ühendused ja nende liidud;

puuetega inimeste ühendused ja nende liidud,

erivajadustega inimeste kaitseühendused

94997 Jah

Sidevahendid
Liik Sisu

Mobiiltelefon +372 53074040

E-posti aadress bruhnmarianne@gmail.com


