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TEGEVUSARUANNE 2021 
 
Regionaalhaigla kontserni kuuluv SA Läänemaa Haigla on 20 000 elanikuga piirkonda 
teenindav HVA üldhaigla, kus osutatakse statsionaarset ja ambulatoorset eriarstiabi ning 
erakorralist meditsiinilist abi. Haigla koosseisu kuuluvad aktiivravi osakond, õendus-
hooldus osakond, operatsiooniplokk koos III astme võimekusega intensiivraviosakonnaga 
ning ööpäevaringselt avatud erakorralise meditsiini osakond. Ööpäevaringselt on tagatud 
ka radioloogia- ning laboriteenuste osutamine. Lisaks on haigla omanduses 36-kohaline 
De la Gardie hooldekodu. 
 
Perioodil 01.01 – 31.12.2021 moodustasid SA Läänemaa Haigla tulud kokku 7 882 542 
eurot (2020.a. 7 674  607 EUR) ja tulem (kasum) oli 133 648 eurot (688 361 EUR). 2021 
aastal oli Eesti Haigekassa eriarstiabi lepingumaht 5 826 545 eurot (5 447 220 EUR), sh 
ambulatoorne eriarstiabi 1 638 837 eurot (1 574 868 EUR), päevaravi 233 780 eurot 
(226 162 EUR) ning statsionaarne eriarstiabi koos valmisoleku tasuga 3 953 928 eurot 
(3 646 190 EUR). Haigekassa poolt rahastatav ravijuhtude arv oli 30 500 (30 011), sh 
ambulatoorseid juhte 27 971 (27 562), päevaravi juhte 646 (568) ja statsionaarsed juhte 1 
883 (1 881). 
  
Aasta lõpu seisuga täideti eriarstiabi lepingumaht 100 % (99%) ja ravijuhud 100% (100 %) 
ulatuses. Õendusabi (ambulatoorne ja statsionaarne) lepingumaht oli 665 437 eurot (633 
314 EUR) ja ravijuhtude arv 687 (687); täideti vastavalt 76 % (96%) ja 69 % (87%). 
 
Juhatuse liikmete tasud koos sotsiaalmaksuga on kokku 95 443 eurot. 
 
Finantssuhtarvud     2021   2020 
 
Lühiajaliste kohustuste kordaja 
(käibevara/lühiajaliste kohustustega)   2,5   2,5 
Maksevalmiduse kordaja  
(raha/lühiajalised kohustised)   2,0   1,9 
Netovara suhtarv 
(netovara/vara)     74,6%   72,8% 
 
ROA((aruandeaasta tulem/vara)*100  2,0%   10,2%   
 



 

RAVITÖÖ 
 

2021 aasta ravitööle avaldas jätkuvalt märkimisväärselt suurt mõju COVID-19 pandeemia. 
Pandeemia esimese laine ohjamiseks ajutiselt rajatud lüüsid ning COVID-osakond leidsid 
asjakohast kasutust ka pandeemia teise ja kolmanda laine tõrjumisel.  
 
Kuna meditsiinitöötajatest oli puudus kogu riigi tasemel, ei suutnud me pandeemiaga 
võitlemiseks leida lisa tööjõudu. Arvestades veel oma töötajate haigestumisi, tuli terve 
aasta vältel hakkama saada tavapärasest väiksema tööjõu ressursiga. Kohati tuli haigla 
erakorralise töö tagamise võimekuse säilitamiseks vähendada ning lühiajaliselt ka peatada 
teatud erialadel plaanilise töö tegemine. 
 
Ambulatoorse töö raames lisandus uue tegevusena COVID-19 vastase vaktsineerimise 
läbiviimine. SA Läänemaa Haigla ja SA Haapsalu Neuroloogiline Rehabilitatsioonikeskus 
lõid kahepeale koostöös Läänemaa vaktsineerimiskabineti. Lisaks Läänemaa elanike 
vaktsineerimisele kaitsepookisime ka haigla oma töötajaid ning De la Gardie hooldekodu 
elanikke. Tänu kiiresti saavutatud ülikõrge (üle 90%) täielikult vaktsineeritud töötajate ja 
hooldekodu elanike (100%) osakaalule ei kogenud haigla ega hooldekodu enne Omicron 
tüve tulekut olulisi haiguspuhanguid ning see tagas meile võimaluse olla Haigekassa 
lepingute täitmisel ka kriisi tingimustes efektiivsed. 
 
Oluline muudatus haigla igapäevases töövoos toimus 4. veebruaril, mil Läänemaa haiglas 
võeti kasutusele kontserni emahaigla kliinilised infosüsteemid. Infosüsteemide vahetus 
mõjus eakamale osale personalist väga raskelt ning tavapärase töörütmi juurde naasmine 
võttis aega pool aastat.  
Hea koostöö on olnud 2020.a. lõpus emahaigla koosseisu läinud laboriga – 
töökorralduslikke tõrkeid pole kordagi esinenud ning teenus on toiminud laitmatult. 
2021 aasta jooksul teostati Läänemaa haiglas 194 patsiendile punavere või muu 
verekomponendi ülekannet. Esines ka üks vale vere ülekande juhtum, mis kliiniliselt 
lõppes õnnelikult ning juriidilisi kaasusi ei põhjustanud. Juhtum on ametlikult 
dokumenteeritud, kõiki asjassepuutuvaid osapooli on juhtumist informeeritud ning õdedele 
on teostatud vereülekannete osas täiendkoolitus. 
Muus osas on ravitöö ja sellega seonduvad taustateenused toimunud muudatusteta. Haiglas 
on jätkuvalt 103 voodikohta: 40 aktiivravi, 50 iseseisva statsionaarse õendusabi, 5 
intensiivravi ja 8 päevaravi voodikohta. Vajadusel toimub personaliressursi optimaalse 
kasutamise eesmärgil osakondade vahel voodite ristkasutus. Päevastatsionaaris on lisaks 



 

kirurgilistele ning sisehaigustega patsientidele ka günekoloogilistele patsientidele ette 
nähtud iseseisev lepingumaht. 
Ambulatoorsed vastuvõtud toimuvad 21 erialal ning osa erialaarstide vastuvõttudest on 
kaetud Regionaalhaigla arstidega. Uue meetodina eriolukorra tingimustes sai ka Läänemaa 
haiglas teostatud kaugvastuvõtte.  Hästi töötasid sellised konsultatsioonid psühhiaatri ning 
kliinilise psühholoogi erialadel. Positiivseks küljeks oli mõlemapoolselt võidetud aeg ja 
mugavus. 
Erakorralise meditsiini osakond on avatud ööpäevaringselt ning majas on korraga valves 
minimaalselt kaks arsti. Lisaks EMO-arstidele on majavalves või väljakutsevalves ka 
kirurg, anestesioloog ning sisehaiguste arst, kes on samuti kättesaadavad ööpäevaringselt. 
Ööpäevaringses väljakutsevalves on ka laboritöötajad, radioloogiatehnikud ja 
operatsioonibrigaad. Aasta vältel tuli sõltuvalt patsientide arvust periooditi rakendada ka 
eraldi COVID-valvearsti ringi. 
COVID-osakond oli Läänemaa haiglas avatud 08.12.20 – 25.05.2021 (Londoni laine). 
Ravil viibis sel perioodil 104 patsienti, kellest 10 surid. Kolmandaks (Delta) laineks 
avasime osakonna uuesti 19.10.21 ja sulgesime 09.12.21. Osakonnas oli sel perioodil ravil 
64 patsienti, kellest 10 surid. 
Aasta jooksul tehti ära vajalikud tehnilised ning dokumentatsiooni puudutavad eeltööd, et 
saaks 2022.a. alguses anda sisse taotluse SA Põhja – Eesti Regionaalhaigla verekeskuse 
välislao rajamiseks SA Läänemaa Haigla pinnale. 
 
Lisaks eelmainitule rendib haigla ruume dialüüsiga tegelevale ettevõttele ning kuuele 
perearsti teenuse osutajale. 
 
Alljärgnevalt on võrdlevalt esitatud põhilised ravitöö mahtusid kajastavad näitajad viimase kolme 
aasta lõikes. 
 2021 2020 2019 

Statsionaaris ravitud haiged  2066 2177 2349 

sh õendusabis 300 349 353 

Erakorraliselt hospitaliseeritud 72 % 60,8 % 51,1 % 

Voodipäevi 18012 18929 20 039 



 

Keskmine ravi kestus päevades 8,9 8,7 8,5 

Statsionaarsed operatsioonid 549 1138 1133 

Päevakirurgia 385 456 547 

Ambulatoorne kirurgia 2150 3329 3179 

Amb külastuste arv 34658 30176 37 717 

sh eriala arsti juures 27240 23 195 29 445 

Endoskoopilised uuringud 372 658 676 

Funktsionaaldiagnostilised 
uuringud 

2787 3676 4242 

Sonograafilised uuringud 2826 6900 7593 

Röntgenuuringud 9186 7295 8633 

**Mammograafiad 368 403 450 

***Kompuutertomograafiad 13 319 11 952 18 545 

****Magnetresonantstomogra
afiad 

599 723 635 

**mammograafilisi sõeluuringuid tehakse SA PERH-le kuuluva meditsiinitehnikaga SA PERH-i 
ravirahastuslepingu raames 

***kompuutertomograafilisi uuringuid teostatakse SA PERH-i aparatuuriga, kuid SA Läänema Haigla  
ruumides ja lepingust. 



 

****magnetresonantstomograafia on nö „väljast ostetud“ uuring, mida osutab AS Mammograaf  mobiilses 
diagnostikabuss 

 

 

 

 

ÕENDUS 
 

2021 aastal toimus 3 töökohapõhist majasisest koolitust (vereülekanne, aparatuur COVID-
osakonnas) ja üks väliskoolitus (triaaž erakorralise meditsiini osakonnas). Veebi kaudu on 
osa võetud erinevatest erialastest konverentsidest, teabepäevadest, seminaridest, 
täiendkoolitustest, EÕL-i korraldatud üritustest. Osaleti ka COVID-vaktsineerijate 
koolitamise koolitusel.  

Läänemaa haigla on jätkuvalt Haapsalu Kutsehariduskeskuse ning Tartu ja Tallinna 
Tervishoiukõrgkoolidele praktikabaasiks. 2021.a. käis praktikal 3 üliõpilast õenduse ja 5 
hooldaja erialalt. Praktikal käis ka  3 Tartu Ülikooli füsioteraapia eriala tudengit. 

01.05-31.05.2021 viidi läbi SA Läänemaa Haigla ambulatoorsete patsientide rahulolu 
küsitlus. Maikuu jooksul kasutas polikliiniku, naistenõuandla ja EMO ambulatoorset 
teenust 2829 patsienti, ankeedile vastas 49 (ligikaudu 1,7% kõikidest külastustest). Üldine 
rahulolu raviteenusega ja personaliga oli positiivselt kõrge (96%). Kõik patsiendid 
kasutaksid vajadusel uuesti SA Läänemaa Haigla raviteenuseid. Patsientide huvi 
tervishoiuteenuse kohta tagasisidet anda  on aastate lõikes jätkuvalt kahanevas trendis. 

Aasta jooksul uuendati meditsiinitehnikat: intensiivraviosakonda videolarüngoskoop ja 4 
hingamisaparaati  Hamilton, 2 perfuusorit ja infuusorit. Monitorisüsteem 10 monitoriga 
(EMO-sse ja aktiivravi osakonda), ergonoomiline uuringuraam röntgenisse, kilekeevitaja 
sterilisatsiooni, elektrokirurgiline generaator op-i tuppa, plasmakülmik, portatiivne 
tonomeeter polikliinikusse, meditsiinilised külmikud intensiivraviosakonda ja 
operatsioonituppa, pulssoksümeetrid COVID-osakonda. Lisaks soetati 
hooldusabivahendeid: poti- ja duššitoolid, pesuraam, käimisraamid, lamatisevastased 
madratsid, enesevigastamise vastaseid kindaid. Uuendasime patsientide haiglariideid ning 
töötajate tööriietust. 



 

Õed teevad jätkuvalt iseseisvaid vastuvõtte Läänemaa haiglas 4 erialal. Uusi erialasid ei 
lisandunud. Iseseisvat vastuvõttu teeb ka ämmaemand (terve raseda jälgimine).  

Koduõendusteenust osutavad 3 osalise töökoormusega õde ja teenuse maht on jätkuvalt 
kahanenud võrreldes eelmiste aastatega (osaliselt seotud epidemioloogilise olukorraga, 
osaliselt õdede ressursi puudusest tingitud). 

 

HALDUS 
 

2020 aasta lõpus alustas labor töötamist uutes ruumides ning 2021. aasta alguses saime 
alustada ettevalmistusi majandustiiba planeeritava personali rõivistu ja haigla pesumajandi 
ruumide väljaehitamiseks. Toimusid ettevalmistavad lammutustööd ning 
projekteerimistööde teostaja hankimine.  

Sterilisatsioonikeskuse ruumide üldehitustööd said 2021 aasta lõpuks teostatud. 2022 
aastasse jäävad uue sterilisatsiooniseadme paigaldustööd, instrumentide pesumasina ning 
veetöötlusseadme soetamine ja paigaldustööd. Sterilisatsioonikeskuse osaline käivitamine 
on kavandatud 2022. aasta I kvartalisse ja täielik käivitamine peale instrumentide 
pesumasina paigaldamist (eeldatavasti III kvartal). 

Suurem ruumiprogrammi muudatus Läänemaa haigla põhihoones toimus hemodialüüsi 
osas – hemodialüüsi teenusepakkuja rentis meilt 10 aastaks uued ruumid 1. korrusel ning 
2. korrusel asuvad ruumid jäid vabaks. Kavas on 2. korrusel vabanenud ruumidest välja 
ehitada polikliiniku registratuur, kiosk ning 2 tööruumi/kabinetti.  

Jätkasime haigla põhihoone elektripaigaldise uuendamisega ning suuremast mahust on 
veel jäänud korrastamata III korruse tugevvoolupaigaldis ning uue generaatori soetamine 
toimepidevuse tagamiseks elektrikatkestuse korral. 

Haigla kinnistul korrastasime osaliselt majandushoovi katendit ning piirasime sissepääsu 
tõkkepuuga.  

Suurematest planeeritud tegevustest jäi teostamata majandustiiva kanalisatsiooni 
magistraalide välja vahetamine koos hoone välise rasvapüüduri paigaldamisega, kuna ei 
õnnestunud leida tööde teostamisest huvitatud töövõtjat. 

2021. aastal valmistasime koostöös SA Põhja – Eesti Regionaalhaigla logistikateenistusega 
ette patsiendi transpordi korraldamise üleminekut emahaigla logistikateenistuse 



 

haldusalasse alates 01.01.2022. 2021. aastal alustasime transpordi tellimisega läbi SA 
PERH-i e-keskkonna ning dispetšerteenistuse.  

2021. aasta lõpus esitasime rahastustaotluse aktiivravi osakonda kahe nõuetekohase 1- 
kohalise isolaatorpalati väljaehitamiseks ning uue diiselgeneraatori ja kahe 10kVA UPS-i 
soetamiseks. Alustasime projekteerimistöödega kogu aktiivravi osakonna 
kaasajastamiseks ja rekonstrueerimiseks. 

2021.a. detsembris kinnitas tervise- ja tööminister SA Läänemaa Haigla funktsionaalse 
arengukava I etapi aastateks 2021-2030. 

2021. aastat jääb iseloomustama väga suur teenuste, materjalide ning energeetika hindade 
tõus. Hindade kasvu tõttu tuli oluliselt muuta planeeritud tegevuste teostamise 
prioriteetsust ja mahtu. Prognoosime hindade kasvu ka 2022. aastal ning peame olema 
valmis kiiresti reageerima ning vajadusel korrigeerima oma 2022. aasta plaanide 
realiseerimist. 

 

PERSONAL 
 

Läänemaa haiglas oli 31.12.2021 seisuga 163 töötajat: arste 16, õendustöötajaid (sh 
radioloogiatehnikud, füsioterapeudid) 58, hooldajaid 47 ja mittemeditsiinilisi töötajaid 42. 

2021. aasta keskmine töötajate arv taandatud täistööajale oli 141. 

31.12.2021 kehtivaid käsunduslepinguid oli 113 (sh kliinilised 104). 

Valmis ajalooraamat haigla elust läbi aastate „Läänemaa Haigla lood: 100 aastat Läänemaa 
haiglat“. 

Haigla välise kuvandi kaasajastamiseks ning info paremaks kommunikeerimiseks loodi 
haiglale Facebooki lehekülg. 

 

PLAANID 2022 
 

2022.a. on investeeringuteks planeeritud 504 278 EUR (sisaldab ka 2021.a. tegemata 
investeeringuid; 2022.a. investeeringud eraldi on 370 310 EUR).  



 

2022. aastal jätkame haigla hoonete ning kinnistu etapiviisilise korrastamisega. Etappide 
kaupa lähenemine on haigla investeerimise võimekuse ning korrastustööde vajalikkuse 
vahel tasakaalu leidmise tingimustes ainumõeldav lahendus. Oluliselt suuremat tähelepanu 
peame pöörama ka hooldekodu hoone korrastamisele – hoone amortisatsioon on jõudmas 
punkti, kus mitteinvesteerides remonttöödesse võib mõne aasta pärast vaja minna 
suuremaid investeeringuid juba ulatuslikumateks ehitustöödeks. 

Eeldame, et 2021. aasta lõpus esitatud rahastustaotlus isolaatorite ehitamiseks rahuldatakse 
ning saame alustada ehitustöödega. Loodame saada rahastuse ka uue diiselgeneraatori ning 
UPS-ide soetamiseks. 

Plaanis on koostada SA Läänemaa Haigla funktsionaalse arengukava II etapp ning saada 
sellele töö- ja terviseministri kinnitus. Selle järgselt on meil erinevate rahastusvõimaluste 
avanemise tekkel kõik vajalikud eeltööd tehtud. 

Kliinilise poole pealt on 2022 aasta alguses eeldada Regionaalhaigla verekeskuse välislao 
Läänemaa haiglas avamise taotluse rahuldamist ning selle järgset välislao tööle 
rakendamist. Uutest teenustest on plaanis alustada luumurdude kirurgilise raviga. Selleks 
on plaanis soetada arkoskoop ning vajadusel veel täiendavad ortopeedilised 
operatsioonivahendid. Haigekassaga on olemas ka suuline kokkulepe kliinilise töö 
lepingumahtude suurendamiseks. Lisaks eelnevale võib eeldada suurenenud erakorralise ja 
plaanilise töö mahtusid, mis on tingitud Ukrainast sõjapõgenike saabumisega Eestisse ning 
vajadusega osutada neile meditsiiniabi. 

Aasta teises pooles saab uus sterilisatsioonikeskus kogu vajaliku aparatuuriga sisustatud 
ning sellest tulenevalt on plaanis luua kogu maja hõlmav sterilisatsiooni-logistika lahendus 
(tarvikute sterilisatsioonikeskusesse ja keskusest tagasi osakondadesse liigutamiseks). 

Tööjõupuuduse leevendamiseks jätkame aktiivselt töötajate otsinguid, leidmaks sisearste 
ning valvearste EMO-sse. Õdede puuduse leevenduseks plaanime oktoobris PRIA Leader 
programmist taotleda raha, et alustada Haapsalus õeõppega (esialgu on planeeritud 30 
õppekohta, kuid turu-uuringud näitavad veelgi suuremat vajadust). 

Plaanide kirjutamise hetkel ei ole maailmas COVID-pandeemia veel endiselt taandunud, 
majandusuudised lubavad kõigi aegade suurimat inflatsiooni ning sellest tingitud kaupade 
ja teenuste kallinemisele (ning ka teatud kaupade defitsiidile) lisab jõudsalt hoogu Vene-
Ukraina sõda. Maailmas on palju ebakindlust ning haigla seisukohast force majeure 
esinemise korral võib see üle kanduda ning ohustada meie finantsstabiilsust. Sarnaselt 



 

eelmisele aastale peame olema valmis tühistama mitteaegkriitilisi investeeringuid ning 
halvima stsenaariumi korral võib riigipoolne abi osutuda eluliselt tähtsaks. 
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sihtasutus Läänemaa Haigla 2021. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2021 31.12.2020 Lisa nr

Varad    

Käibevarad    

Raha 1 783 674 1 713 179  

Nõuded ja ettemaksed 405 719 564 628 2,8

Varud 50 014 65 410  

Kokku käibevarad 2 239 407 2 343 217  

Põhivarad    

Materiaalsed põhivarad 4 499 996 4 379 726 4

Kokku põhivarad 4 499 996 4 379 726  

Kokku varad 6 739 403 6 722 943  

Kohustised ja netovara    

Kohustised    

Lühiajalised kohustised    

Laenukohustised 100 000 100 000 6,12

Võlad ja ettemaksed 808 708 825 896 7,12

Kokku lühiajalised kohustised 908 708 925 896  

Pikaajalised kohustised    

Laenukohustised 800 000 900 000 6,12

Kokku pikaajalised kohustised 800 000 900 000  

Kokku kohustised 1 708 708 1 825 896  

Netovara    

Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses 2 988 013 2 988 013  

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 1 909 034 1 220 673  

Aruandeaasta tulem 133 648 688 361  

Kokku netovara 5 030 695 4 897 047  

Kokku kohustised ja netovara 6 739 403 6 722 943  
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sihtasutus Läänemaa Haigla 2021. a. majandusaasta aruanne

Tulemiaruanne
(eurodes)

 2021 2020 Lisa nr

Tulud    

Annetused ja toetused 17 704 35 624 8

Tulu ettevõtlusest 7 864 838 7 638 983 9

Kokku tulud 7 882 542 7 674 607  

Kulud    

Mitmesugused tegevuskulud -3 058 906 -2 433 569 10

Tööjõukulud -4 455 066 -4 319 444 11

Põhivarade kulum ja väärtuse langus -226 696 -221 315 4

Kokku kulud -7 740 668 -6 974 328  

Põhitegevuse tulem 141 874 700 279  

Muud finantstulud ja -kulud -8 226 -11 918  

Aruandeaasta tulem 133 648 688 361  
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sihtasutus Läänemaa Haigla 2021. a. majandusaasta aruanne

Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2021 2020 Lisa nr

Rahavood põhitegevusest    

Põhitegevuse tulem 141 874 700 279  

Korrigeerimised    

Põhivarade kulum ja väärtuse langus 226 696 221 315 4

Muud korrigeerimised -17 704 -34 695  

Kokku korrigeerimised 208 992 186 620  

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus 22 381 144 460  

Varude muutus 15 395 -20 267  

Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus -16 447 89 014  

Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,

toetustest
2 664 14 695 8

Kokku rahavood põhitegevusest 374 859 1 114 801  

Rahavood investeerimistegevusest    

Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade

soetamisel
-341 610 -96 185  

Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,

toetustest
151 807 20 000 8

Laekunud intressid 2 488 134  

Kokku rahavood investeerimistegevusest -187 315 -76 051  

Rahavood finantseerimistegevusest    

Saadud laenude tagasimaksed -100 000 -100 000 6

Makstud intressid -17 049 -6 050  

Kokku rahavood finantseerimistegevusest -117 049 -106 050  

Kokku rahavood 70 495 932 700  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 1 713 179 780 479  

Raha ja raha ekvivalentide muutus 70 495 932 700  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 1 783 674 1 713 179  
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Sihtkapital/Osakapital

nimiväärtuses

Akumuleeritud tulem

31.12.2019 2 988 013 1 220 673 4 208 686

Aruandeaasta tulem 0 688 361 688 361

31.12.2020 2 988 013 1 909 034 4 897 047

Aruandeaasta tulem 133 648 133 648

31.12.2021 2 988 013 2 042 682 5 030 695
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Sihtasutus Läänemaa Haigla  2021. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standarditega

(EFS). EFS on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev avalikkusele suunatud finantsaruandluse nõuete

kogum, mille põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad raamatupidamise toimkonna juhendid

ning Avaliku sektori finantsarvestuse ja -aruandluse juhend, samuti rahvusvahelised avaliku sektori raamatupidamise standardid.

Raamatupidamise aastaaruande arvnäitajad on esitatud eurodes.

Finantsvarad

Finantsvaraks loetakse raha, nõudeid ostjate vastu ja muid lühi- ja pikaajalisi nõudeid. Finantskohustisteks loetakse tarnijatele tasumata

arveid, viitvõlgasid ja muid lühi- ja pikaajalisi võlakohustisi.

Finantsvara ja – kohustised võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantsvara või – kohustise eest makstud või

saadud tasu õiglane väärtus.

Finantskohustis eemaldatakse bilansist siis, kui see on rahuldatud, lõpetatud või aegunud.

Lühiajalise kohustisena kajastatakse kohustist, kui see on tasutakse ettevõtte tavapärase äritsükli jooksul või selle maksetähtaeg on 12

kuu jooksul alates bilansipäevast.

Raha

Raha kajastatakse kassas ja pangas. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid põhitegevusest kaudsel meetodil.

Investeerimistegevusest ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid ostjate vastu kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud tõenäoliselt

laekuvatest summadest lähtudes. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arved eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi

maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded on kajastatud kuludes.  Lootusetud nõuded on kantud bilansist välja. Varem

allahinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumisi kajastatakse ebatõenäoliste nõuete kulu vähenemisena.

Ettemakse kajastatakse raamatupidamises esmalt vastava ettemaksesumma ülekandmisel. Ettemaksed tulevaste perioodide kulude eest

kajastatakse kuluna perioodis, mille eest ettemakse tehti. Avaliku sektori sisese tehingu korral on kajastamise viis eelnevalt omavahel kokku

lepitud.

Varud

Varud võetakse arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukuludest, tootmiskuludest ja muudest otsestest kulutustest, mis on vajalikud

varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse.

Varud hinnatakse bilansis lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või neto realiseerimismaksumus. Bilansis on varude

kuluks kandmisel kasutatud FIFO meetodit. Hindamise aluseks oli füüsiline inventuur.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja soetamisega otseselt seotud 

kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja –asukohta. Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on selle 

soetusmaksumustest maha arvatud akumuleeritud kulum ja vara väärtuse langusest tulenevad allahindlused. 

Olulisuse printsiibist lähtudes kajastatakse põhivarana need varaobjektid, mille soetusmaksumus ületab 5 000 eurot ja mille kasulik eluiga on 

üle ühe aasta. Madalama soetusmaksumusega või lühema kasuliku elueaga varaobjektid kantakse kasutusse võtmisel kuluks ning nende 

üle peetakse arvestust bilansiväliselt. 

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. 

Amortisatsioonimäärad aastas on põhivara gruppidele järgmised: 

     

Hooned ja rajatised 3-5%
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Masinad, seadmed, med.aparatuur 10-30% 

Transpordivahendid 20% 

Mööbel 20% 

Arvutid, arvutitehnika 30% 

 

Maad ja kunstiväärusi ei amortiseerita. 

 

Materiaalse põhivara objekti spetsiifika tõttu võib selle kasulik eluiga erineda muu sarnase grupi omast. Sellisel juhul vaadatakse seda

eraldiseisvana ning määratakse talle sobiv amortisatsiooniperiood. 

Kui materiaalse põhivara objektile on tehtud selliseid kulutusi, mis vastavad materiaalse põhivara mõistele, siis need kulutused lisatakse

põhivara objekti soetamismaksumusele. Jooksva hoolduse ja remondiga kaasnevad kulutused kajastatakse aruandeperioodi kuludes. 

Immateriaalne põhivara võetakse arvele ja kajastatakse bilansis lähtudes samadest põhimõtetest, mida rakendatakse materiaalsetele

põhivaradele. Immateriaalse põhivara amortiseerimisel kasutatakse lineaarset meetodit.  

Amortisatsioonimäärad aastas on järgmised: 

 

Litsentsid 30% 

 

Amortisatsiooni arvestamist alustatakse hetkest, mil vara on kasutatav vastavalt juhtkonna poolt plaanitud eesmärgil ning lõpetatakse kui

lõppväärtus ületab bilansilist jääkmaksumust või vara lõpliku eemaldamiseni kasutusest. Igal bilansipäeval hinnatakse 

kasutatavate amortisatsioonimäärade, amortisatsioonimeetodi ning lõppväärtuse põhjendatust. Materiaalse põhivara kajastamine

lõpetatakse vara võõrandamise korral või olukorras, kus vara kasutamisest või müügist ei eeldata enam majanduslikku kasu. Kasum või

kahjum, mis on tekkinud materiaalse põhivara kajastamise lõpetamisest, kajastatakse tulemiaruandes muude tulude või muude kulude real. 

Juhul kui põhivara kaetav väärtus (s.o kõrgem kahest järgnevast näitajast: vara õiglane väärtus (miinus müügikulutused) või vara

kasutusväärtus ) on väiksem tema bilansilisest jääkmaksumusest on materiaalse põhivara objektid alla hinnatud nende kaetavale väärtusele.

Varade väärtuse testi ei tehta ega kajastata varade väärtuse langust kaetavale väärtusele avaliku teenuse osutamiseks vajalike

põhivarade puhul, kui vara väärtus ei ole selle riknemise või muul põhjusel osaliselt või täielikult kasutusest eemaldamise tõttu. 

 

 

 

Rendid

Kapitalirendiks loetakse rendisuhet, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule.

Ülejäänud rendilepinguid käsitletakse kasutusrendina.

Kapitalirendi alusel renditud vara kajastatakse bilansis vara ja kohustisena renditud vara õiglase väärtuse summas. Makstavad

rendimaksed jagatakse finantskuludeks ja kohustise vähendamiseks. Finantskulud kajastatakse rendiperioodi jooksul. Kasutusrendi maksed

kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kuluna.

Finantskohustised

Kõik finantskohustised (võlad tarnijatele, võetud laenud ning muud võlakohustised) on võetud algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks

on makstava tasu õiglane väärtus. Algne soetusmaksumus sisaldab kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine on

toimunud korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

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

finantskohustisi on bilansis kajastatud maksmisele kuuluvas summas. Pikaajaliste finantskohustiste korrigeeritud

soetusmaksumuse arvestamiseks võetakse nad algselt arvele maksmisele kuuluva tasu õiglases väärtuses, arvestades järgnevatel perioodidel

kohustistelt intressikulu kasutades sisemise intressimäära meetodit.

Muud finantskohustised on võetud algselt arvele maksmisele kuuluva tasu õiglases väärtuses. Muudelt kohustistelt intressikulu arvestamisel

on kasutatud finantsinstrumendi sisemise intressimäära meetodit. Kui kohustise sisemine intressimäär erineb lepingus

fikseeritud intressimäärast, on see võetud arvele tema nüüdisväärtuses, diskonteerituna turu intressimääraga sarnaste

tingimustega finantsinstrumendile.

Annetused ja toetused

Sihtfinantseerimine 

 

Sihtfinantseerimisena kajastatakse sihtotstarbeliselt antud ja teatud tingimustega seotud toetused. 

Sihtfinantseerimist, millega ei kaasne tulevikku suunatud tingimusi, kajastatakse tuluna siis, kui tekib sihtfinantseerimise nõudeõigus. 

Sihtfinantseerimist, millega kaasnevad tulevikku suunatud tingimused, kajastatakse tuluna siis, kui tingimused on täidetud. Saadud 

sihtfinantseerimine, mille puhul tuluna kajastamise tingimused ei ole täidetud, kajastatakse bilansis kohustisena. 

Tegevuskulude sihtfinantseerimise kajastamisel lähtutakse tulude ja kulude vastavuse printsiibist (tulu sihtfinantseerimisest
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kajastatakse proportsionaalselt sellega seonduvate kuludega). Varade sihtfinantseerimise korral kajastatakse sihtfinantseerimine tuluna selles

perioodis, millal sihtfinantseerimise abil soetatud vara võetakse bilansis põhivarana arvele. 

Tulud

Tulud kaupade müügist kajastatakse siis, kui olulised omandiga seonduvad riskid ja hüved on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga

seotud kulutusi on võimalik  mõõta.

Tulud teenuste müügist kajastatakse lähtudes valmidusastme meetodist, teenuse osutamisest saadavad tulud ja kasum

kajastatakse proportsionaalselt samades perioodides nagu teenuse osutamisega kaasnevad kulutused.

Tegevustuluna kajastatakse ka arvestatud bilansipäevaks laekumata nõudesummad, mille kohta ei ole esitatud nõudedokumenti, näiteks

aastalõpu seisuga hinnatud lõpetamata haiguslood.

Kulud

Majandustehingute kajastamisel jälgitakse tulude ja kulude vastavuse printsiipi, mille kohaselt kantakse aruandeperioodi

kuludesse aruandeperioodi tulude saamisks vajalikud kulud. Kulud kajastatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi alusel.

Seotud osapooled

Osapooli loetakse seotuks juhul, kui üks osapool omab kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole äriotsustele,

sealhulgas omanikke, nõukogu ja juhatuse liikmeid, nende pereliikmeid ja ettevõtteid, mille üle eelpool loetletud isikud omavad kontrolli või

olulist mõju.

Sündmused pärast aruandekuupäeva 

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised varade ja kohustiste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva ja

aruande koostamise kuupäeva vahemikul, kuid on seotud aruandeperioodi või varasematel perioodidel toimunud

tehingutega. Aruandekuupäevajärgsed sündmused, mida ei ole varade ja kohustiste hindamisel arvesse võetud, kuid mis oluliselt

mõjutavad järgmise majandusaasta tulemust, on avalikustatud vajadusel

aastaaruande lisades.
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Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2021 12 kuu jooksul Lisa

nr

Nõuded ostjate vastu 349 654 349 654  

Ostjatelt laekumata

arved
350 012 350 012  

Ebatõenäoliselt

laekuvad nõuded
-358 -358  

Nõuded seotud osapoolte

vastu
13 264 13 264 12

Muud nõuded 42 801 42 801  

Intressinõuded 238 238  

Viitlaekumised 42 563 42 563  

Kokku nõuded ja

ettemaksed
405 719 405 719  

 

 31.12.2020 12 kuu jooksul Lisa

nr

Nõuded ostjate vastu 273 095 273 095  

Ostjatelt laekumata

arved
274 202 274 202  

Ebatõenäoliselt

laekuvad nõuded
-1 107 -1 107  

Nõuded seotud osapoolte

vastu
12 561 12 561 12

Muud nõuded 142 205 142 205  

Viitlaekumised 142 205 142 205  

Saamata

põhivarasihtfinantseerimine-Tervisekeskus
136 767 136 767 8

Kokku nõuded ja

ettemaksed
564 628 564 628  

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

 31.12.2021 31.12.2020

Maksuvõlg Maksuvõlg

Üksikisiku tulumaks 55 498 43 746

Sotsiaalmaks 99 638 81 940

Kohustuslik kogumispension 3 261 3 379

Töötuskindlustusmaksed 6 348 5 315

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad 164 745 134 380

vt Lisa 7
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Lisa 4 Materiaalsed põhivarad
(eurodes)

  Kokku

Maa Ehitised  Masinad ja

seadmed

Muud

materiaalsed

põhivarad

 

Transpordivahendid Muud

masinad ja

seadmed

Lõpetamata

projektid

31.12.2020  

Soetusmaksumus 54 667 5 198 502 83 361 705 708 789 069 144 034 20 065 6 206 337

Akumuleeritud kulum -1 150 509 -83 361 -459 559 -542 920 -133 182 0 -1 826 611

Jääkmaksumus 54 667 4 047 993 0 246 149 246 149 10 852 20 065 4 379 726

  

Ostud ja parendused 102 000 102 000 244 966 346 966

Uute ehitiste ost,

uusehitus, parendused
     244 966 244 966

Muud ostud ja

parendused
  0 102 000 102 000 0 0 102 000

Amortisatsioonikulu 0 -158 494 0 -63 937 -63 937 -4 265 0 -226 696

Ümberliigitamised 0 144 729 0 45 710 45 710 0 -190 439

Ümberliigitamised

lõpetamata projektidest
0 144 729 0 45 710 45 710 0 -190 439

  

31.12.2021  

Soetusmaksumus 54 667 5 343 231 0 853 418 853 418 122 911 74 592 6 448 819

Akumuleeritud kulum -1 309 003 0 -523 496 -523 496 -116 324 0 -1 948 823

Jääkmaksumus 54 667 4 034 228 0 329 922 329 922 6 587 74 592 4 499 996

Lisa 5 Kasutusrent
(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rendileandja

 2021 2020

Kasutusrenditulu 80 686 74 277

Järgmiste perioodide kasutusrenditulu mittekatkestatavatest lepingutest

 31.12.2021 31.12.2020

12 kuu jooksul 84 888 75 526

1-5 aasta jooksul 347 105 299 095

Üle 5 aasta 182 554 171 187

Aruandekohustuslane kui rentnik

 2021 2020

Kasutusrendikulu 13 822 13 215
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Järgmiste perioodide kasutusrendikulu mittekatkestatavatest lepingutest

 31.12.2021 31.12.2020

12 kuu jooksul 13 083 13 674

1-5 aasta jooksul 22 524 37 742

Üle 5 aasta 2 466 5 654

Sõlmitud on kasutusrendilepingud kahele autole ja majandusinventarile

Lisa 6 Laenukohustised
(eurodes)

 31.12.2021 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi Intressimäär Alusvaluuta Lõpptähtaeg

12 kuu

jooksul

1 - 5 aasta

jooksul

üle 5 aasta

Pikaajalised laenud  

Leping 2018/9-17/127-1

PERH
900 000 100 000 800 000 0

1,1 %+ 6 kuu

euribor
EUR 15.12.2026

Pikaajalised laenud

kokku
900 000 100 000 800 000 0    

Laenukohustised kokku 900 000 100 000 800 000 0    

 

 31.12.2020 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi Intressimäär Alusvaluuta Lõpptähtaeg

12 kuu

jooksul

1 - 5 aasta

jooksul

üle 5 aasta

Pikaajalised laenud  

Leping 2018/9-17/127-1

PERH
1 000 000 100 000 400 000 500 000

1,1 %+ 6 kuu

euribor
EUR 15.12.2026

Pikaajalised laenud

kokku
1 000 000 100 000 400 000 500 000    

Laenukohustised kokku 1 000 000 100 000 400 000 500 000    

Tagatiseks panditud varade bilansiline (jääk)maksumus

 31.12.2021 31.12.2020

Maa 54 667 54 667

Ehitised 3 972 518 4 047 993

Kokku 4 027 185 4 102 660
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Lisa 7 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2021 12 kuu jooksul Lisa nr

Võlad tarnijatele 65 612 65 612  

Võlad töövõtjatele 429 527 429 527  

Võlad seotud osapooltele 147 171 147 171  

Maksuvõlad 164 745 164 745 3

Muud võlad 434 434  

Intressivõlad 434 434  

Saadud ettemaksed 1 219 1 219  

Muud saadud ettemaksed 1 219 1 219  

Kokku võlad ja ettemaksed 808 708 808 708  

 

 31.12.2020 12 kuu jooksul Lisa nr

Võlad tarnijatele 233 152 233 152  

Võlad töövõtjatele 451 292 451 292  

Maksuvõlad 134 380 134 380 3

Muud võlad 6 531 6 531  

Intressivõlad 6 531 6 531  

Saadud ettemaksed 541 541  

Muud saadud ettemaksed 541 541  

Kokku võlad ja ettemaksed 825 896 825 896  

Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)
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 31.12.2019 Laekunud Kajastatud

tulemiaruandes

31.12.2020 Lisa

nr
Nõuded Nõuded

Sihtfinantseerimine põhivarade soetamiseks

Tervisekeskus 135 838 930 136 767  

Haapsalu LV toetus 0 20 000 20 000 0  

Kokku

sihtfinantseerimine

põhivarade

soetamiseks

135 838 20 000 20 930 136 767  

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

Selveri

heategevusprojekt
0 2 200 2 200 0  

Muu sihtfinantseerimine 0 2 495 2 495 0  

PERH toetus 0 10 000 10 000 0  

Kokku

sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks

14 695 14 695  

Kokku

sihtotstarbelised

tasud, annetused ja

toetused

135 838 34 695 35 625 136 767 2

 

 31.12.2020 Laekunud Kajastatud

tulemiaruandes

31.12.2021 Lisa

nr
Nõuded Nõuded

Sihtfinantseerimine põhivarade soetamiseks

Tervisekeskus 136 767 136 767 0 0  

Haapsalu LV toetus 0 10 000 10 000 0  

Hingamisaparaadi

toetus
0 5 040 5 040 0  

Kokku

sihtfinantseerimine

põhivarade

soetamiseks

136 767 151 807 15 040  

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

Serveri

heategevusprojekt
0 2 400 2 400 0  

Muu sihtfinantseerimine 0 264 264 0  

Kokku

sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks

2 664 2 664  

Kokku

sihtotstarbelised

tasud, annetused ja

toetused

136 767 154 471 17 704 2
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Lisa 9 Tulu ettevõtlusest
(eurodes)

 2021 2020

Tulu tervishoiust 7 352 825 7 137 948

Üldhooldekoduteenus 370 487 376 797

Tulu majandustegevusest 141 526 124 238

Kokku tulu ettevõtlusest 7 864 838 7 638 983

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

 2021 2020

Energia 143 496 105 833

Elektrienergia 74 795 45 706

Soojusenergia 68 701 60 127

Mitmesugused bürookulud 160 124 99 116

Koolituskulud 6 764 7 586

Ostetud medtsiinilised teenused ja kaubad 1 948 208 1 491 934

Transpordi kulu 26 331 27 154

Kinnistute ülalpidamine 166 518 159 084

Infotehnoloogia kulud 162 334 82 363

Inventari soetus ja remont 102 779 100 686

Toitlustamine 75 715 79 076

Pesupesemisteenus, pesu 27 476 32 862

Käibemaks kulusse 215 885 228 205

Muud 23 276 19 670

Kokku mitmesugused tegevuskulud 3 058 906 2 433 569

Lisa 11 Tööjõukulud
(eurodes)

 2021 2020

Palgakulu 3 357 131 3 254 022

Sotsiaalmaksud 1 092 603 1 061 204

Erisoodustused koos maksudega 5 332 4 218

Kokku tööjõukulud 4 455 066 4 319 444

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 141 152
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Lisa 12 Seotud osapooled
(eurodes)

Aruandekohustuslase emaettevõtja nimetus Põhja-Eesti Regionaalhaigla SA

Riik, kus aruandekohustuslase emaettevõtja on registreeritud Eesti

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

LÜHIAJALISED 31.12.2021 31.12.2020 Lisa nr

Nõuded ja ettemaksed    

Asutajad ja liikmed 9 691 9 568  

Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad

ühingud
0 236  

Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega

eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise

mõju all olevad ettevõtjad

3 573 2 757  

Kokku nõuded ja ettemaksed 13 264 12 561 2

Laenukohustised    

Asutajad ja liikmed 100 000 100 000  

Kokku laenukohustised 100 000 100 000 6

Võlad ja ettemaksed    

Asutajad ja liikmed 147 172 155 717  

Kokku võlad ja ettemaksed 147 172 155 717  

PIKAAJALISED 31.12.2021 31.12.2020 Lisa nr

Laenukohustised    

Asutajad ja liikmed 800 000 900 000  

Kokku laenukohustised 800 000 900 000 6

Võlad ja ettemaksed    

Kokku võlad ja ettemaksed 147 172 155 717  

LAENUKOHUSTISED 31.12.2019 Saadud laenude

tagasimaksed

31.12.2020 Perioodi arvestatud

intress

Lisa

nr

Asutajad ja liikmed 1 100 000 100 000 1 000 000 12 052 6

Kokku laenukohustised 1 100 000 100 000 1 000 000 12 052  

 

LAENUKOHUSTISED 31.12.2020 Saadud laenude

tagasimaksed

31.12.2021 Perioodi arvestatud

intress

Lisa

nr

Asutajad ja liikmed 1 000 000 100 000 900 000 10 952 6

Kokku laenukohustised 1 000 000 100 000 900 000 10 952  
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MÜÜDUD 2021 2020

Kaubad Teenused Kaubad Teenused

Asutajad ja liikmed 17 187 111 263 70 990 154 106

Teised samasse

konsolideerimisgruppi kuuluvad

ühingud

0 414 0 1 259

Tegev- ja kõrgem juhtkond ning

olulise osalusega eraisikust

omanikud ning nende valitseva või

olulise mõju all olevad ettevõtjad

0 40 514 0 45 451

Kokku müüdud 17 187 152 191 70 990 200 816

OSTETUD 2021 2020

Kaubad Teenused Kaubad Teenused

Asutajad ja liikmed 229 106 1 507 747 177 057 671 079

Teised samasse

konsolideerimisgruppi kuuluvad

ühingud

0 0 0 500

Kokku ostetud 229 106 1 507 747 177 057 671 579

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud

olulised soodustused
  

 2021 2020

Arvestatud tasu 95 443 111 316

Autokasutus kulude hüvitamine 2 259 1 735

Lisa 13 Sündmused pärast aruandekuupäeva

Oleme analüüsinud 24. veebruaril 2022 alanud Ukraina vastu suunatud Venemaa sõjalise rünnaku mõju haigla tegevusele. Vene-Ukraina

sõjaga seoses sõltub haigla võimalik töökoormuse kasv sellest, kui palju on Eesti riik valmis sõjapõgenikke vastu võtma ning kui palju

neist omakorda suunatakse Läänemaale elama. Kuna nende protsesside ja otsuste mõjutamine ei ole Läänemaa haigla võimuses, on täpsete

prognooside tegemine äärmiselt keeruline. Hetkeseisuga hindame potentsiaalset mõju ravitegevusele ning finantssuutlikkusele haigla

toimepidevust mitteohustavaks. Kaalutletud otsus põhineb asjaoludel, et sõjategevus ilmutab tänasel päeval pigem raugemise märke

ning sellest lähtuvalt eeldame, et ka pagulaste tulek riiki võiks vähenema või vähemalt aeglustuma hakata. Käesoleval hetkel Läänemaale

jõudnud pagulaste hulk on haigla regionaalse tegevuse mõistes võrdlemisi väikese tähtsusega.
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SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

sihtasutus Läänemaa Haigla nõukogule

Arvamus

Oleme auditeerinud sihtasutus Läänemaa Haigla (ettevõte) raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2021 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 31.12.2021 ning sellel kuupäeval lõppenud aasta

finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga.

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) (sh

sõltumatuse standardid), ja oleme täitnud oma muud eetikaalased kohustused vastavalt nendele 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 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 lahkneb oluliselt 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 finantsaruandluse standardiga 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.

Need, kelle ülesandeks on valitsemine, vastutavad ettevõtte raamatupidamise aruandlusprotsessi üle järelevalve teostamise eest.

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;

- omandame arusaamise auditi puhul asjassepuutuvast sisekontrollist, et kavandada nendes tingimustes asjakohaseid auditiprotseduure, kuid mitte arvamuse avaldamiseks ettevõtte

sisekontrolli tulemuslikkuse kohta;

- 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/

Andris Jegers

Vandeaudiitori number 171

/digitaalselt allkirjastatud/

Mari-Leen Sandre

Vandeaudiitori number 701

KPMG Baltics OÜ

Audiitorettevõtja tegevusloa number 17

Narva mnt 5, 10117 Tallinn

29.03.2022



Audiitorite digitaalallkirjad
sihtasutus Läänemaa Haigla (registrikood: 90013058) 01.01.2021 - 31.12.2021 majandusaasta aruandele lisatud audiitori aruande on

digitaalselt allkirjastanud:

Allkirjastaja nimi Allkirjastaja roll Allkirja andmise aeg

ANDRIS JEGERS Vandeaudiitor 29.03.2022

MARI-LEEN SANDRE Vandeaudiitor 29.03.2022



Tegevusalad
Tegevusala EMTAK kood Põhitegevusala

Haiglaraviteenused 86101 Jah

Sidevahendid
Liik Sisu

Telefon +372 4725801

E-posti aadress haigla@salmh.ee

Veebilehe aadress www.salmh.ee


