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TEGEVUSARUANNE
1. ÜLDTUTVUSTUS
SA P hja - Eesti Regionaalhaigla (edaspidi Regionaalhaigla) on Eesti juhtiv tervishoiuasutus ja
tervishoiusektori innovatsiooni eestvedaja. Üle
t tajaga editsii ikeskuse koosseisus o seitse
klii ikut erialakeskusega, is taga ad k rgei al tase el eriarstia i pea k igil erialadel. Regio aalhaiglas
osutatakse laiap hjalist ähira i rohke kui pooltele ähihaigetele Eestis. Regionaalhaigla on ka Eesti suurim
traumakeskus ning P hja - Eesti suuri süda ekeskus ja psühhiaatriakeskus.
Regio aalhaiglal o kol tütarhaiglat – aastast 2015 Rapla aa Haigla ja Lää e aa Haigla ning aastast 2017
Hiiumaa Haigla. Hiiumaa Haigla sihtkapitalina maksis Regionaalhaigla 2017. aastal 600 000 eurot ning 2018.
aastal akstakse täie da alt
000 eurot. Rapla aa Haigla ja Lää e aa Haigla sihtkapitali aksis
Regionaalhaigla 2017. aastal kummalegi 350 000 (2016: kummalegi 400 000) eurot.
. aastal s l iti partnerluse raamlepingud Rakvere Haiglaga ja 2018. aastal Jär a aa haiglatega, lisaks
varasemalt on s l itud koost lepi gud: Pär u Haiglaga kee iara i (2014. a.) ja hematoloogia (2017. a.)
erialadel.

Regionaalhaiglal on kaks tegevustaset:
1. Piirkondliku haigla tegevustase – haigla o kohustatud a d a k rgei a keerukusast ega arstia i
Eesti haigekassas ravikindlustatud isikutele k igist Eesti aako dadest.
2. Keskhaigla tegevustase – patsie di ter isepro lee ist tule e alt
e rra äikse a keerukusega
arstiabi patsientidele peamiselt Tallinnast ja Harjumaalt ning Lää e-, P hja- ja Kesk-Eestist.
Regio aalhaigla osuta kiira itee ust Harju aal, Eesti äikesaartel, Raplamaa, Hiiu aal ja Lää e aal,
sa uti rea i o iilitee ust P hja - Eestis. Välti atut a i osutatakse k igile a i ajajatele.
Lai tee uste alik ja k alitatii selt k rgel tase el haigekäsitlus taga Regio aalhaiglale patsie tide rohkuse,
mille tulemusel saavutatud ressursside intensiivne koormatus annab majandusliku efektiivsuse, sh
päe ari gse eriarstia i osas i g ulatuslik kliiniline kogemus on aluseks k rgetase elisele ravikvaliteedile.
„Rah astiku ter ise are guka a
–
t de , et ter ed koda ikud o riigi are gu alus, sest
ter e o i i e e, seda e a suuda ta pa ustada ühisko a ja aja duse are gusse.

ida

Ülaltoodust tulenevalt on Regionaalhaigla 2017 – 2019 are guka as strateegilisteks ees ärkideks:
1. “uure da e Regio aalhaigla kasutegurit rah ater isele ja ter ishoiusüstee ile olles Eesti
Haigekassa strateegili e part er i g tagades haigla rgu
i ekuse maakondades oma
vastutuspiirkonnas.
2. Saavutame patsientide rahulolu, ohutuse ning ravi tulemuslikkuse kasvu.
3. Ühtse orga isatsioo ikultuuri ja äärtuste ki

ista i e i g perso ali

oti eerituse kas .
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4. Jätkusuutliku are gu taga iseks i esteeri e t tajate erialase k alifikatsioo i säilita isse ja
t st isse, editsii ilisse aparatuuri i g Regio aalhaigla hoo etesse.
2017. aja dusaasta l pu seisuga kuulusid Regio aalhaigla ko solideerimisgruppi SA Raplamaa Haigla, SA
Lää e aa Haigla, SA Hiiumaa Haigla.

2. ORGANISATSIOON JA PERSONAL
2.1. T

tajad

“eisuga . .
t tas P hja - Eesti Regionaalhaiglas 4080
:
t tajat, Rapla aa Haiglas
(2016: 209) ja Lää e aa Haiglas
(2016: 176), Hiiumaa Haiglas 65, kontsernis kokku 4508 (2016: 4370)
t tajat.
Regionaalhaigla struktuur jaguneb meditsiiniliseks- ja tugistruktuuriks. Meditsiiniline struktuur on jaotatud 7
kliiniku ahel: a estesioloogiaklii ik, diag ostikaklii ik, järelra i klii ik, kirurgiaklii ik, o koloogia- ja
he atoloogiaklii ik, psühhiaatriakliinik ja sisehaiguste kliinik. Kliinikute sisene struktuur jaguneb 32 keskuse
vahel. Eraldiseisva keskusena tegutseb palliatiivravi keskus, tugistruktuur koosneb 17 teenistusest.
T tajatest k ige suure a grupi oodusta ad e dus-hooldust tajad – kokku 2423 (2016: 2355) t tajat,
arste t ta Regionaalhaiglas 582 (2016: 573). Igal aastal omandab Regionaalhaiglas praktilisi teadmisi
sadakond arst-reside ti,
. aasta l pus oli eid
.
Rapla aa Haiglas t ta
(2016: 64) arsti, 89 (2016: 96) e dus-hooldust tajat. Lää e aa Haiglas t ta
20 (2016: 20) arsti ja 110 (2016: 2107) e dus-hooldust tajat. Hiiu aa Haiglas t ta
arsti ja
e dushooldust tajat.

Ko tser i t

kohad

T

23%

4% 4%
Õe dus-hooldust

tajate koguar haiglate l ikes
1%

tajad

Regionaalhaigla

Arstid

Raplamaa Haigla

Arst-residendid

Lää e aa Haigla

Muud t

Hiiumaa Haigla

3%
kohad

15%
59%
91%

Joonis 1

Joonis 2

T tajate kesk i e ar taa datu a täist ajale oli 2017. aastal 4263 (2016: 3805) - Regionaalhaiglas 3849
(2016: 3475), Raplamaa Haiglas 187 (2016: 169), Lää e aa Haiglas
(2016: 161) ja Hiiumaa Haiglas 51.
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2.2. Juhatus
P hja - Eesti Regionaalhaigla juhatus on 31.12.2017 seisuga kaheliikmeline: juhatuse esimees - Agris Peedu
ning haigla üle arst - dr Andrus Remmelgas. 2017. aastal lahkus juhatuse kolmas liige Katrin Rasmann. 2018.
aasta 12. jaanuaril kinnitati haigla uueks juhatuse liik eks Terje Peetso, kes asu o a a etikohustusi täit a
2018. aasta 16. aprillil. Terje Peetso hakkab vastutama teadus-, arendus- ja koolitustegevuse, rahvusvahelise
koost , k aliteedijuhti ise ja editsii iteh ika aldko dade eest.
Lää e aa Haigla ja Rapla aa Haigla juhatus o üheliik eli e. Lää e aa Haigla juhatuse liik e kohustuste
täit ist
. aastal jätkas T is “iir i g Rapla aa Haigla juhatuse liik e kohustusi Kaire Aada soo.
Hiiumaa Haigla juhatus on kaheliikmeline, juhatuse liikme kohustusi täitis Riina Tamm ning alates 1.
oktoobrist 2017. aastast nimetati teise juhatuse liik e a a etisse T is “iir.
Juhatuse liikmete palgakulud aruandeaastal olid: P hja - Eesti Regionaalhaigla – 330 (2016: 434) tuhat eurot;
Raplamaa Haigla – 48 (2016: 14) tuhat eurot ja Lää e aa Haigla – 39 (2016:46) tuhat eurot ja Hiiumaa Haigla
– 16 tuhat eurot.
2.3. N ukogu
Regio aalhaigla ukogu o
liik eli e i g pidas
. aastal kokku 11 koosolekut. 2017. aastal nimetati
ukogu liik eks Ar o Mesikepp, Ha o Matto, Vladi ir Šok a . N ukogu liik ete a jätkasid Georg
Mä ik, Marika Priske, Kaie Koskaru-Nelk ja I re Ra
ul. N ukogu esi ees o Georg Mä ik.
N ukogu juures tegutse auditiko itee.
Apo Oja, Hanno Matto ja Kaie Koskaru-Nelk.

. aasta l pu seisuga oli auditiko itee liik eteks: Guido Viik,

Lää e aa Haigla ukogusse kuulusid
. aastal Meelis Roosi ägi, kes täitis ukogu esi ehe kohustusi
i g ukogu liik ete a A drus Re
elgas, Ai i Karu, Helle “aarsoo, Ur as “ukles. Rapla aa Haigla
ukogu esi eheks oli Agris Peedu i g ukogu liik eteks T is Bla k, Margus Jaa so , Meelis Roosi ägi
ja Jaan Tepp. Hiiumaa Haigla ukogu esimeheks oli Agris Peedu i g ukogu liik eteks Agris Koppel,
Leonhard Kukk, Meelis Roosi ägi ja Reili Ra d.
P hja - Eesti Regionaalhaigla ukogu ja auditiko itee liik ete palgakulu oli
. aastal 37 (2016: 40) tuhat
eurot, Rapla aa Haigla ukogu liik ete palgakulu oli 8 (2016: 5) tuhat eurot, Lää e aa Haigla ukogu
liikmete palgakulu oli 9 (2016: 8) tuhat eurot ja Hiiu aa Haigla ukogu liikmete palgakulu oli 3 tuhat eurot.

3. TEGEVUSTULEMUSED
2017. aastal olid konsolideeritud tulud kokku 191 542 (2016: 177 341) tuhat eurot, millest Regionaalhaigla
tulud moodustasid 180 298 (2016: 167 404) tuhat eurot ehk 94,1% (2016: 94,3%).
Kontserni olulisemad finantssuhtarvud:

Tulu ette tlusest (tuh eurodes)
Aruandeaasta tulem (tuh eurodes)
Lühiajaliste kohustuste kordaja
käi e ara/lühiajaliste kohustistega)

2017

sh
Regionaalhaigla

2016

sh
Regionaalhaigla

187 602

176 445

173 025

163 147

9 273

9 134

803

675

2,35

2,30

2,11

2,11
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Maksevalmiduse kordaja
raha/lühiajalised kohustised

1,55

1,51

1,29

1,29

Netovara suhtarv (netovara/vara)

58,25%

57,10%

55,61%

54,44%

Neto lakoor us
lakohustisedlikviidsed varad)/tegevustulud))

11,76%

13,38%

18,11%

19,83%

4,35%

4,46%

0,39%

0,34%

ROA
((aruandeaasta tulem/vara)*100)
3.1. Tulud raviteenuste osutamisest

. aastal Eesti Haigekassaga s l itud lepi gu aht oli kokku
(2016: 142) mln eurot, millest
ambulatoorne eriarstiabi moodustas 48 (2016: 45) mln eurot ehk 31,1% (2016: , % , päe ara i (2016:7)
mln eurot ehk 4,6%, (2016: 4,7%) ja statsionaarne eriarstiabi 99 (2016: 90) mln eurot ehk 64,2% (2016:
63,5%).
V rreldes
. aastaga kas as lepi gu aht , % (2016 vs 2015: 5,0%). K ige suurem oli mahukasv
onkoloogias 1,9 mln eurot, kardioloogias 1,3 mln eurot ja neuroloogias 0,9 mln eurot (2016: onkoloogias 2,5
mln eurot, ortopeedias 1,1 mln eurot ja neuroloogias 0,9 mln eurot).
Haigekassa poolt rahastata ra ijuhtude ar kas as rreldes
. aastaga , % (2016 vs 2015: 2,9%) ehk
ravijuhtude arv oli 369,2 (2016: 362,4)tuhat, neist ravijuhte liigiti:
Osakaal kogukogu ravijuhtudest
ravijuhud

2017

2016

2017

2016

ambulatoorsed

326,8

321,2

88,5%

88,6%

8,4

8,0

2,3%

2,2%

34,0

33,3

9,2%

9,2%

päe ara i
statsionaarsed

Aruandeaastal oli suurima ambulatoorsete ravijuhtude kasvuga: ortopeedia (2 357 ravijuhtu), onkoloogia
(2 223 ravijuhtu) ja reumatoloogia (1 503 ravijuhtu). Aastal 2016: psühhiaatria
ra ijuhtu , o koloogia
(1 891 ravijuhtu) ja oftalmoloogias (1 436 ravijuhtu)).
Ra ijuhtude hulk ähe es der ato e eroloogias
ra ijuhtu , üldkirurgias
kardioloogias (531 ravijuhtu). Aastal 2016: ravijuhtude hulk ähe es äo-l ualuukirurgias
hematoloogias (133ravijuhtu) ja pulmonoloogias (126) ravijuhtu.

ra ijuhtu ja
ra ijuhtu ,

Päe ara is oli suuri ra ijuhtude kas o koloogias
ra ijuhtu (2016: nefroloogia (169 ravijuhtu)).
Statsionaarses ravis kasvas ravijuhtude arv enam onkoloogia lepingureal (412 ravijuhtu) ja neuroloogias (229
ra ijuhtu , kaha es ortopeedias
ra ijuhtu ja üldkirurgias
ra ijuhtu . Aastal 2016: kasvas
ra ijuhtude ar e a luuüdi lepi gureal
ravijuhtu) ja hematoloogias (48 ravijuhtu), kahanes kardioloogias
(248 ravijuhtu) ja sisehaigustes (119 ravijuhtu).
Ra iki dlustuseta isikutele osutatud älti atu eriarstia i eest tasu “otsiaal i isteeriu .
. aastal
osutati abi 4 388 juhul (2016: 5 520) ja neile osutatud raviteenuste kogumaksumus oli 3,0 mln eurot (2016:
3,2 mln eurot).
2017. aastal oli 32 ravijuhtu, kus ravijuhu maksumus ületas 65 tuhat eurot kokku 3,2 mln eurot, (2016: 21
ravijuhtu maksumusega kokku 2,0 mln eurot).
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Raplamaa Haigla 2017. aasta Eesti Haigekassa kalendriaasta lepingumaht oli 4,4 (2016: 4,2) mln eurot, millest
moodustas ambulatoorne 1,7 mln eurot, päe ara i ,4 mln eurot ja statsionaarne 2,4 mln eurot (koos
e etuse, iseseis a statsio aarse e dusa i ja valmisoleku tasudega). 2017. aasta rahastatav ravijuhtude arv
oli 33 474 (2016: 35 242) sh. ambulatoorseid 30 541 (2016: 32 210), päe ara i
(2016: 858) ja
statsionaarseid 2 056 (2016: 2 174) koos e etuse, iseseis a statsio aarse e dusa i ja al isoleku
ravijuhtudega).
Lää e aa Haigla
. aasta Eesti Haigekassa kale driaasta lepi gu aht oli , (2016: 4,3) mln eurot, millest
moodustas ambulatoorne 1,4 mln eurot, päe ara i , mln eurot ja statsionaarne 3,0 mln eurot (koos
ennetuse, iseseisva statsio aarse e dusa i ja al isoleku tasudega . Eesti Haigekassa poolt rahastata
ravijuhtude arv oli 31 946 (2016: 33 286), sh ambulatoorsed 29 027 (2016: 30 291) ra ijuhtu, päe ara i
(2016: 557) ravijuhtu ja statsionaarsed 2 331 (2016: 2 438) ravijuhtu (koos ennetuse, iseseisva statsionaarse
e dusa i ja al isoleku ra ijuhtudega .
SA Hiiumaa Haigla 2017. aasta Eesti haigekassa lepingumaht oli 1,8 mln eurot. 2017. aastal moodustas
ambulatoorne arstiabi 0,4 mln eurot, päe ara i ,
l eurot ja statsionaarne ravi 1,3 mln eurot (koos
e etuse, iseseis a statsio aarse e dusa i ja al isoleku tasudega .

3.2. Osutatud raviteenuste mahud
2017. aastal osutati Regionaalhaiglas arstiabi 32 (2016: 32) erialal. Arsti ambulatoorsete astu ttude ar
2017. aastal oli kokku 389 449 (2016: 381 879). V rreldes
6. aastaga o astu ttude koguar suurenenud
7 570 astu tu ehk % rra
s
: ähe es
astu tu ehk % rra .
2017. aastal osutati erakorralise meditsiini osakonnas keskmiselt 178 (2016: 176) a ulatoorset astu ttu
päe as, kokku 64 814 (2016: 64 201) astu ttu, is o 1,0% rohke
rreldes aastaga
(2016 vs
: ähe es , % rra
2017. aasta jooksul oli ravivoodite perioodi keskmine arv 1 075 (2016:1 160), sh aktiivravi voodeid 785 (2016:
858). V rreldes eel ise aastaga ähe es perioodi kesk i e ravivoodite arv 1,9%
s
: ähe es
2,0%).
Hospitaliseeritute arv oli 2017. aastal 34 452 (2016: 34 878), ähe e i e rreldes eel ise aastaga 396
hospitaliseeritu rra ehk 1,1%
s
: ähe e i e
ehk , % rra .
Päe ara i patsientide arv oli 7 579 (2016: 7080), rreldes
suurenenud 499 (2016: 511) juhu ehk 7,0 % (2016: , %
rra.

6. aastaga o päe ara i tee uste

aht

Raplamaa Haiglas oli 2017. aastal 95 voodikohta (2016: 95), tulenevalt reaalsest vajadusest oli avatud
voodikohti sisehaigustes , kirurgias , päe ara is ja iseseis as statsio aarses e dusa is
oodit.
Raplamaa Haiglas osutati arstiabi 16 (erialal, lisaks astu tud erakorralises editsii is ja alura iarsti
astu tud i g oorsportlaste ter iseko troll. Haiglasse tehti
. aastal 40 181 ambulatoorset eriarsti
külastust (2016: 40 992), illest
olid p rdu ised EMOsse. Päe ara is ja –kirurgias said abi 698
patsie ti i g statsio aaris
patsie ti. “tatsio aarses e dusa is ii is
patsie ti. Õed ja
ä
ae a dad tegid kokku
iseseis at astu ttu.
Lää e aa Haiglas osutati arstia i
erialal. A ulatoorsete astu ttude ar oli
554 (2016.a. 37 224).
Ravivoodite arv oli 103 (2016: 103) ja hospitaliseeritute arv oli 2 427. Ravijuhtude arv oli 31 946 (2016:
31 747), sh ambulatoorsed 29 027 ravijuhtu (2016: 29 144), päe ara i
(2016: 557) ravijuhtu ja
statsionaarsed 2 331 (2016: 2046) ra ijuhtu koos e etuse, iseseis a statsio aarse e dusa i ja al isoleku
ravijuhtudega).
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Hiiumaa Haiglas oli 2017. aastal haiglas a atud
aktii ra i oodikohta,
iseseis a e dusa i oodikohta
ja 2 intensiivravi voodikohta. 2016. aastal oli haiglas avatud sama arv voodikohti. 2017. aastal raviti
statsionaaris 1 020 haiget, sh. statsio aarses e dusa is ii i aid haigeid
, oodipäe i oli kokku
.
Ambulatoorselt osutati eriarstiabi 7
juhul. Erakorralise editsii i osako da p rdus
i i est.

3.3. Investeeringud
Regionaalhaigla teostas investeeringuid vastavalt P hja - Eesti Regionaalhaigla arengukavas olevale
investeerimisplaanile.
2017. aastal realiseerunud investeeringute maht oli kokku 7,4 (2016: 9,4) mln eurot, sh ehitusse ja
rekonstrueerimisse 3,6 (2016: 2,8) mln eurot ja meditsiiniseadmetesse 2,9 (2016: 5,7) mln eurot ning muu
p hi ara soetusesse ,9 (2016:0,2) mln eurot. Ehitusi esteeri gutest oodustas suure osa J. “ütiste tee
fuajee laiendus, peasissepääsu rekonstrueerimine ja kahetasandilise parkimisala rajamine. Uute
parkimiskohtadega paranesid tunduvalt patsientide ja haigla külastajate parki is i alused.
Re o eeri iste käigus loodi peasissepääsu ette uga parki is i alus eri ajadustega inimestele.
Pare dust id iidi lä i Verekeskuses, Ädala t
i g J. “ütiste tee B korpuses, kus renoveeriti p letus- ja
plastikakirurgia osakondade ruume i g täie dati evakuatsioonisüstee e.
2017. aastal tehti suurimad tehnoloogiainvesteeringud sisehaiguste kliiniku seadmetesse (kokku 0,5 mln
eurot) ning labori ja radioloogia tehnoloogiasse (kokku 0,9 mln eurot).
Esitatud i esteeri gute
ahud o
kajastatud käi e aksuta hi as. Ter ishoiutee used on
käi e aksu a ad tee used, seet ttu k ik teenused, kaubad ja investeeringud, mis soetatakse
ter ishoiutee use osuta iseks kajastatakse p hitege use kuludes käi e aksuta i g käi e aksukulu
muudes kuludes. 2017. aastal kajastati investeeringute käi e aksu perioodi kuluna summas 1,4 (2016: 1,6)
mln eurot.
2018. aastal on planeeritud investeerida meditsiinitehnoloogiasse 16,9 mln eurot ning muudesse
seadmetesse 3,3 mln eurot. Suurimad investeeringud tehnoloogiasse on 2018. aastal planeeritud
diagnostikakliinikusse.
2018. aastal on planeeritud ehituslikke investeeringuid 4,5 mln eurot. Olulisima osa moodustavad
säilitusi esteeri gud olemasolevate hoonete rekonstrueerimiseks aadressitel: Paldiski mnt 52 ja J. “ütiste
tee 19 B-korpuses ning alustatakse J. “ütiste tee Y-korpuse projekteeri ist dega. Y-korpusesse on kavas
üle iia haigla patoloogiakeskus i g haigla plaa ilise ra it ga tegele ad k rge datud keskko ateh ilisi
lahe dusi aja ad päe ara i ja statsio aarsed osako ad sh o koloogia- ja hematoloogiakliiniku keemiaravi
päe ara i osako d, keemiaravi palatiosakond ja hematoloogia palatiosakond; nefroloogiakeskuse
he odialüüsiosako d, efroloogia palatiosako d jt . Fi a tseeri iseks s l iti EIB-ga laenuleping 24,5 mln
euro suuruse laenu saamiseks.
Raplamaa Haigla 2017. aasta investeeringute kogumaht oli 0,05 (2016: 0,02) mln eurot, millest 0,02 mln olid
meditsiinitehnoloogia ja 0,02 mln ehitusinvesteeringud. Lisaks soetati haiglainventari ja sisustust. 2018.
aastal o Rapla aa Haiglal ka as p hi arasse investeerida 1,9 mln eurot. Suurima osa (1,3 mln eurot)
oodusta Rapla es atasa di ter isekeskuse are da i e. Projekti kogu aksu us koos käi e aksuga o
1,7 mln eurot ning tervisekeskuse rajamist toetavad Euroopa Liidu struktuurifondid 1,1 mln euroga. Samuti
on planeeritud haigla 0-korruse re o dit d, et para dada erakorralise editsii i osako a ol et i g
rajada korralikud garderoo id t tajatele.
Lää e aa Haigla
. aasta investeeringud kokku olid 0,2 (2016: 0,08) mln eurot, sh. investeeriti
seadmetesse 0,06 mln ja ehitusse 0,1 mln eurot. “uure ate i esteeri gute a l ppesid erakorralise
editsii i ruu ide laie da ise ja ü erehituse t d. Algasid ette al istused poliklii iku ruu ide älja
7
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ehita iseks II korrusele. Reko strueeriti k gi perso ali riietus ja puhke ruu id i g koridor. Ehitati älja
ad i istratsioo ile uued ruu id k gi osas a a e ud pi dadele. 2018. aastal planeeritakse investeerida
0,6 mln eurot sh: ehitusse 0,4 mln eurot, seadmetesse 0,2 mln eurot. L petatakse poliklii iku ruumide
ehitust d. I esteeritakse autoklaa i, ideoe doskoopia, oftal oloogia ja otori olarü goloogia
sead etesse. Jätku
projekti „Lää e aa es atasa di ter isekeskuse raja i e , ala ud o
projekteeri ist d ruu ide äljaehita iseks.
Hiiumaa Haigla investeeris 2017. aastal uude kompuutertomograafi torusse, mille soetusmaksumus oli 0,06
mln eurot. 2018. aastal on plaanis lisainvesteeri gud uude r tge sead esse i g it e meditsiiniinventari
soetamised (ultraheli, endoskoopia). Plaa is o alustada koost s perearstidega tervisekeskuse rajamist.

4. PEAMISED ARENGUD
4.1. Peamised tegevused aastal 2017
SA P hja - Eesti Regionaalhaigla are guka a ääratles aastateks
ja p histrateegiad:

– 2019 haigla peamised arengusuunad

1.

Ravikvaliteedi edendamine kvaliteedi juhtimise tugevdamise kaudu.

2.

Ühtse

3.

Loo e patsie dile ja te a lähedastele pare a koge use haiglas ii i isel ja haiglaga suhtle isel.

4.

Are da e i i este juhti ise ja t
ühtlusta e eid üle haigla.

5.

Panustame raviprotsesside ja tehnoloogiatega seotud arendustegevusse.

6.

Are da e Musta äe ja Hiiu
editsii ili
asukohtadest .a rgustu ud haiglatest .

7.

Ede da e koost

8.

Opti eeri e ra i i susi asta alt EHK ostu i ele.

a ravidiagnostilise ruumi loomine.
tajate

oti atsioo iga seotud p hi

akut

tteid, oskusi ja süstee e ing

i g koo da e si

a ra itege use

uudest

d teadus- ja arendusasutustega ning haridusasutustega.

2017. aastal toimus Regionaalhaigla kvaliteedi juhtimise korraldusliku kontseptsiooni äljat ta i e ja
rake da i e. Viidi lä i audit „Haiglaapteegi k aliteedisüstee i asta use hi da i e I“O
:
sta dardile . Regio aalhaigla tegeles ka üleriigiliste ja haiglasiseste kvaliteedii dikaatorite äljat ta ise ja
rakendamisega i g iis lä i regulaarse statsionaarsete patsientide rahulolu uuringu.
T tajate rahulolu ja pühe du us o otseselt seotud professio aalsete juhtide ja hea t korraldusega.
“eega jätkasi e ka
. aastal juhtide koolitamisega, lisaks valmistasime ette riigihanke ulatuslikuma
juhtimiskoolituse sisse ostmiseks. 2017. aastal t tasi e älja ka juhtide hi da ise küsi ustiku, mille
rakendamist alustame 2018. aastal.
T tajate äärtusta iseks ole e tei ud it eid sa
e. V i e dasi e ter iseede duse, sh spordiüritustel
osalemise alaseid tegevusi, samuti valmistasime ette terviseraja projekti. Terviserada avati 2018. aastal.
Ühtlustasi e k igi t tajate lisapuhkused, t tajate toeta iseks ja psühhosotsiaalse riski maandamiseks
tekitasi e psühholoogilise usta ise i aluse.
2017. aastal pa ustasi e jätku alt t tajate koolitustesse, et kiiresti arenevas keskkonnas arendada
ajalikud tead ised ja oskused heade t tule uste saa uta iseks.
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Traditsiooniliselt a ti
. aastal älja oore arsti stipe diu id. Toi usid ka Aasta Õe, Aasta Hooldaja, Aasta
“ekretäri i g Aasta Klie ditee i daja ali ised ning tunnustati tublimaid. Aasta Gra d Lady’ks aliti
o kokirurg Rii a Küt er.
L petati J. “ütiste tee
fuajee laie da i e ja kahetasa dilise parkla ehitust d. Toi us Y-korpuse
projekteerimise hange. L petati torupostisüstee i paigaldust d. Torupost ehk ra i ite, a alüüside,
doku e tide j p eu aatili e tra sport lä i eri e ate korruste ja osako dade para da eelk ige
majasisest logistikat ja taga a alüüside kiire a tra spordi.

4.2. 2018. aasta investeeringud
2018. aastal jätku J. “ütiste tee B-korpuse rekonstrueerimine ees ärgiga kaasajastada patsie tide
ravikeskkonda ja t tajate t keskko da. Jätkatakse Y korpuse projekteeri is ja ehitust dega.
2018. aastal on plaanis Psühhiaatriakliiniku uue asukoha valik ning projekteeri ist

dega alusta i e.

SA Tallinna Lastehaigla ja SA P hja - Eesti Regionaalhaigla koost s are da e Musta äe haiglali akut
fu ktsio aalse ter ikliku haigla a. Koost s Lastehaiglaga on plaanis arendada naiste- ja lastekliinikut, mis
i alda
astsü di ute arstia i Talli as iia eelgi k rge ale tase ele. Koost s Lastehaiglaga
kavandame korrusparkimismaja koos helikopteri maandumisplatsiga.
4.3. 2017. aasta patsientide rahulolu uuring
Regionaalhaiglas toimuvad patsientide rahulolu-uuringud traditsiooniliselt igal kevadel. 2017. aasta aprillis
toimus statsionaarsete patsientide rahulolu uuring. Patsie tide küsitluse tule use a laekus 1 570 ankeeti.

Joonis 3 Rahulolu haiglaga ja valmisolek uuesti ravile tulekuks
Küsitletud patsie tidest olid % naised ja 48% protsenti mehed, vastanute keskmine vanus oli 60,5 aastat.
Uuri gu tule ustest selgus, et külastusega jäid äga rahule % asta utest, is o protse dipu kti rra
k rge kui
. aastal lä i iidud uuri gu tule us. Val isolekut uuesti ra ile tulekuks älje das %
patsientidest. Patsientide tagasiside o oluli e ra ikoge use para da iseks i g tagasisidest lähtu alt
planeerivad kliinikud ja tugikeskused parendustegevusi.
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4.4. Teadus- ja are dusala e koost
4.4.1. Publikatsioonid
P hja - Eesti Regionaalhaiglat mainiti 139 uues publikatsioonis, millest 73 olid rahvusvahelistes
eelretsenseeritavates ajakirjades. Statistiliselt on enim publikatsioone avaldanud sisehaiguste kliinik (33),
järg esid psühhiaatriaklii ik
ja kirurgiaklii ik
.

4.4.2. Ravimiuuringud
2017. aastal oli käi asole aid klii ilisi ra i iuuringuid 105, juurde registreeriti 21 uut kliinilist
ravimiuuringut. Statistiliselt oli eni käi asole aid ra i iuuri guid sisehaiguste kliinikus
, järg esid
onko- ja hematoloogia- (6), anestesioloogiaja psühhiaatriaklii ik .

4.4.3. Projektid
Projektidest tasu esile tuua perso aal editsii i klii ilist juhtprojekti ri a ähi ja süda e eresoo ko a
haiguste täpis e etuses, koost s Gee i ara u, Tartu Ülikooli, Tartu Ülikooli Klii iku i ja Talli a
Teh ikaülikooliga. Projekti eelarve on 1,5 mln eurot, millest Regionaalhaigla eelarve oli ligi 0,2 mln eurot.
Koost s eie part eri Esto ia Co e ted Health klastri ja Regionaalhaigla tublide arstidega alustati
eel isel aastal äikest, kuid äga i o aatilist projekti:
1. Ühisare dus Do u e tali, Gee ivaramu ja Regionaalhaigla vahel. Arendati ja testiti psühhiaatria
platvormi.
2. Ühisare dus Cog use ja Regionaalhaigla vahel. Arendati ja testiti e duslugude audioseeri ist.
3. Ühisare dus Tra sfor ati e ja Regionaalhaigla vahel. Arendatakse algoritmi, mis tuvastaks vare
äkksur a teket kardiomonitori andmetelt.
Lisaks osalesid Regionaalhaigla t tajad I
kopsuhaiguse innovatsiooniprogrammis.

o atsioo iklii iku poolt korraldatud kroo ilise o struktii se

4.4.4. Teadus- ja arendusteenistuse komisjon
Teadus- ja arendusteenistuse komisjon kohtus seitsmel korral. Langetas 81 otsust ning toetas Regionaalhaigla
t tajaid e de pa use eest teaduse are da isesse tuhande euro ulatuses.
Publikatsioonipreemiad – 10,4 tuhat eurot
Doktorikraadi omandamise eest – 1,3 tuhat eurot
Ajakirja Eesti Arst preemia – 1,3 tuhat eurot
Väljaspool t aega tehtud teadus- ja are dust
teadust tu i eest.

eest maksti lisatasudena – 55 tuhat eurot s.o. 5524
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4.5. Are guväljavaated
Regionaalhaigla 2018. aasta tulud kokku on planeeritud 194,1 mln eurot ning kulud kokku 194,0 mln eurot,
mille tulemusena kujuneb tulemiks 0,1 mln eurot. EBITDA on prognoosi kohaselt 2018. aastal – 11,6 mln
eurot.
V rreldes
. aastaga kas a 2018. aastal Eesti Haigekassaga s l itud rahaline lepingumaht 6,4%,
pea iselt statsio aarses ra itüü is. Ra ijuhu kesk i e aksu us o iidud tegelikkusega asta aks, kuid
haigla tegelik vajadus on suurem. Patsie tide ootuste täit iseks ja ra ijärjekordade ähe e iseks on koos
ravijuhu keskmise maksumuse kasvuga vajalik ka ravijuhtude kasv, ravijuhtude kasvu toetab ka
Regio aalhaigla tä a e i ekus.
Tegevuskulude osas on planeeritud
. aastal klii ilise tege use kulud
. aastaga rreldes , mln
eurot ehk 9,6% suuremad, eelk ige perso alikulude i g teh oloogiaga seotud kulutuste kas u t ttu.
T j ukulud suure e ad eeskätt kollektii lepi gust tule e ate kohustuste t ttu, sa uti o para e as
a etikohtade täitu us. Kavas on üle aadata al etasud ning suurendada lisapuhkusepäe ade ar u.
Kasvavad kulutused meditsiiniseadmetele seoses uute hooldus- ja re o ditee uste lepi gute s l i isega
ning samuti on 2018. aastal realiseerumas 2017. aastal alustatud sisustuse ja inventari soetuste hanked
investeeringute eelarvest.

Tugiprotsesside ja haigla üldkulud suure e ad ,
ln eurot. Kas ust suuri a oodusta ad t j ukulud.
Ühtlasi o oodata tra spordikulude t usu eelk ike tule e alt le utra spordi kalli e isest. Ette o äha
suuremaid infotehnoloogilisi kulutusi tulenevalt riistvara uue da isest i g
. aastal lä i iidud ha ke
tulemusena on kasvamas ka kulutused Microsoft tarkvaralitsentsidele.
. aastal suure e käi e aksuning amortisatsioonikulu seoses suuremahulise investeeri gute plaa i täit isega.
Oma missiooni elluviimiseks ja visiooni realiseerimiseks lähtu e o a tege use pla eeri isel järg istest
ees ärkidest:
1.

Arendame haiglas keskkonda ja – t
pühe du ist o a t le;

kultuuri,

is lähtub patsie di vajadustest i g toetab t

tajate

Patsiendikesksus
Haigla tegevuse pla eeri isel o lähtepu ktiks patsie tide ajadused. Iga
tule ar estada ka selle
ju patsie tidele ja t tajatele.
Hi

atud t

uudatus ajaduse arutelu käigus

keskko d

Pa usta e teadlikult pari ate t tajate alikusse ja hoid isse i g igakülgselt toeta a t keskko a
loo isse. Loo e t tajate äärtusta iseks ja tur alisuse suure da iseks ohutu, eeldi a i g ter ist
sääst a t keskko a.

E-haigla
Kaasajastame oma e-lahe dusi, et i aldada i for atsioo i kogu ist ühekordselt tekkekohas i g taga e
infor atsioo i kättesaada use ajalikul oel seal, kus seda o
aja i g ähe da e i for atsioo i
kogumise ja edastamise dubleerimist.
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Taristu
Ehita e al is Musta äe editsii ili aku Y-korpuse i g psühhiaatriaklii iku uue ra ikorpuse, is
suure da kaasaegsete haiglapi dade osakaalu Regio aalhaiglas. Jätka e Musta äe haiglali aku Bkorpuse re o eeri ist ees ärgiga tagada patsie tidele pare ad olmetingimused ning personalile parem
t keskko d.

2.

Saavuta e patsie tidele pari ad v i alikud ravitule used, kasutades ära are guid ii editsii is kui
ka tervishoiu korralduses;

Erialane areng
Regio aalhaigla uutu atuks p hiole useks o
i ekus osutada k rgel tase el haiglara i, ida toeta
tipptase el diag ostika. Vasta alt are gutele editsii is ja ter ishoius suure da e statsio aarse ra i k r al
aga päe ara i ja päe akirurgia osakaalu, sa uti are da e a ulatoorseid tee useid
i g
kaugkonsultatsioonide (telemeditsiin, e-konsultatsioonid, arstilt-arstile konsultatsioon, distantsdiagnostika)
pakku ise i ekust.
Ravit

korraldus

Ra itege use juhti isel tule järjest e a taa duda klassikalise struktuuriüksuse juhti ise tähtsusta isest
i g tähtsustada arstide tead iste jaga ist ii i terdistsipli aarsetes kui ka erialasisestes t rüh ades i g
e de t rüh ade kaudu ra it korralda ist.
V rgustu i e ja koost

part erlus

Loo e eri e aid koost or e kasutades rgustikku, is i alda ole asolevaid ressursse efektiivselt
patsie di hu ides ära kasutada i g tagada patsie dile jätkusuutliku ra i. Regio aalhaigla lähi ateks
koost part eriteks o tütarhaiglad. Ko tser isisese päde usjaotuse loo i e lähtu p hi ttest, et
patsientidele peab olema tagatud k aliteet e tee us i g seda i alusel lähi as haiglas.

Kvaliteet
Regio aalhaigla
k aliteedijuhti issüstee
tugi e
ter ishoiu
rah us aheliselt
tu ustatud
k aliteedip hi tetele. K aliteedijuhti issüstee i äljat ta isel lähtu e protsessikesksusest. Kvaliteedi
taga i e toi u lä i pide a ja dü aa ilise protsessi, ille ees ärgiks o pari ate i aluste ja eetodite
leidmine pideva professionaalse enesehindamise ja tegevuse tulemuslikkuse hindamise alusel.

3.

Õpeta e, are da e v i alusi ppi iseks ja teadust
leidmiseks;

ks i g tee e koost

d uute lahenduste

Õppiv ja petav haigla
Regio aalhaigla tähtsus oorte arstide ja dede peta isel o kas a i g sellest lähtu alt kas a ka eie
astutus petajasko a are da isel ja kas ata isel. “eet ttu äärtusta e t tajate pide at
e esetäie da ist, kas atades koolituseelar et i g toetades teaduskraadide o a da ist.
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Teadust
Toeta e teadust tege ist, i aldades selleks tta a a aega il a sissetulekut kaota ata. Evalveerime
Regio aalhaigla teadusasutuse a, loo e
i alused I ja II faasi klii iliste uuri gute lä i ii iseks.
Suurendame kliiniliste ja akadeemiliste teadusuuringute mahtu, tekitame kliinikute teaduskoordinaatorite
rgustiku.

5. RISKIJUHTIMINE

2017. aastal on Regionaalhaigla fookus olnud kriisijuhtimisel, et haiglal oleks olemas ning kokku lepitud
tegevuskavad ja juhtimisstruktuur erinevate kriisidega toimetulekuks – missugune on meie vastutus ja
tegutsemisreeglid kriisisituatsioonis.
I fosüstee ide ja a d ehalduse riskide ennetamiseks ning e de
i aliku
ju ähe da iseks
Regionaalhaigla tegevustele, tegutseb alates 2018. aastast infoturbe-ja a d ekaitse t rüh , ille a il
juhitakse asjakohaste organisatoorsete, tehnoloogiliste ja füüsiliste tur a eet ete juuruta ist
Regionaalhaiglas.

Riskijuhtimise 2018 aasta prioriteedid on:
1. Kriisiplaanide, toimepidevuse plaanid ja taasteplaanid koostamine.
2. I fotur e alusp hi

tete loo i e.

3. Tegevus-, finants- ja projektiriskide kaardistamine, hindamine ja kontrollimeetmete planeerimine.
Regionaalhaigla lähtu riskide juhtimisel ja kontrollimisel kolme kaitseliini mudelist. Mudelis tähista
esi e e riskijuhti ise kaitselii juhti isko trolli, tei e kaitselii h l a eri e aid juhtko a loodud
riskiohje ja vastavuskontrolli funktsioone ning kolmas kaitseliin on s ltu atu ki dlustu de a d i e.
Huvide konflikti olukordade tuvastamiseks ning riski maandamise meetmetena rakendatakse avalikustamiseja koosk lasta iskohustuse i g tege us- ja toimingupiira guid. Regio aalhaigla ua ha keko isjo ide
liik etelt ki itusi hu ide ko flikti puudu ise kohta i g täie da juhtko a aja duslike hu ide
deklareeri ise p hi tteid.
Regio aalhaigla
k aliteedijuhti issüstee
tugi e
ter ishoiu
rah us aheliselt
tunnustatud
k aliteedip hi tetele ja ühe dko isjo i sta darditele i gl k Joi t Co
issio I ter atio al A reditatio
Standards for Hospitals) haiglates tervishoiuteenuste osutamisel ning loob valmisoleku haigla
akrediteerimiseks. Regionaalhaigla kvaliteedijuhti issüstee i äljat ta isel lähtu e protsessikesksusest.
K aliteedi taga i e toi u lä i pide a ja dü aa ilise protsessi, ille ees ärgiks o pari ate i aluste ja
meetodite leidmine pideva professionaalse enesehindamise ja tegevuse tulemuslikkuse hindamise ja
jälgi ise alusel.
Regio aalhaigla k aliteedijuhti issüstee i o i tegreeritud struktuuriüksuste spetsiifikast tule e ad
üksusep hised k aliteedisüstee id. Haigla k aliteedijuhti issüstee iga o i tegreeritud erekeskuse
k aliteedisüstee , la oratooriu i k aliteedisüstee EV“-EN I“O
, riiklikel uetel p hi e rakkude,
kudede ja elu dite käitle ise k aliteedisüstee
autoloogsed tü irakud, allogee sed eresoo ed,
allogeenne luukude, allogeensed naha tra spla taadid, süda . I tegreeri isel on haiglaapteegi
k aliteedisüstee
i g loo isel o patoloogiakeskuse k aliteedisüstee EV“-EN I“O
, IAEA uetel
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p hi e ad kiiritusra i keskuse ja ukleaar editsii i osako
p hi e kiirgusohutuse k aliteedisüstee .

a k aliteedisüstee id i g riiklikel

uetel
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Kontserni lühiiseloomustus ja kontaktandmed
Ko tser P hja - Eesti Regionaalhaigla koondab enda alla sihtasutused: P hja - Eesti
Regionaalhaigla, Rapla Haigla, Lää e aa Haigla ja Hiiumaa Haigla.
Kontsern tegutseb Eesti Vabariigis ja osutab tervishoiuteenust. 2017. aastal t
kontsernis 4508 (2016: 4370) t tajat.

Äri i i:

“A P hja - Eesti Regionaalhaigla

Registrikood:

90006399

Juriidiline aadress:

J. “ütiste tee 19, 13419 Tallinn, Eesti Vabariik

Telefon:

+372 617 1300

E-post:

info@regionaalhaigla.ee

Koduleht:

www.regionaalhaigla.ee

tas
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Konsolideeritud bilanss
31.12.2017

31.12.2016

Lisa

Raha

42 869 810

34 873 982

3

N uded ja ette aksed

18 879 491

18 842 681

4

3 326 825

3 170 658

7

65 076 127

56 887 321

Finantsinvesteeringud

3 196

3 196

Kinnisvarainvesteeringud

4 026

0

8

147 433 841

149 013 351

9

757 868

297 829

10

PÕHIVARA KOKKU

148 198 931

149 314 375

VARAD KOKKU

213 275 058

206 201 696

4 135 658

2 470 595

13

22 893 077

23 657 406

14

621 497

792 058

17

27 000

61 764

27 677 233

26 981 823

601 897

0

V lakohustised

60 754 870

64 551 149

PIKAAJALISED KOHUSTISED KOKKU

61 356 768

64 551 149

KOHUSTISED KOKKU

89 034 000

91 532 972

“ihtkapital i i äärtuses

34 243 357

34 243 357

Eelmiste perioodide tulem

80 724 618

79 622 500

9 273 083

802 867

NETOVARA KOKKU

124 241 058

114 668 724

KOHUSTISED JA NETOVARA KOKKU

213 275 058

206 201 695

eurod
VARAD
Käibevara

Varud
KÄIBEVARA KOKKU
P hivara

Materiaal e p hi ara
I

ateriaal e p hi ara

KOHUSTISED
Lühiajalised kohustised
V lakohustised
V lad ja ette aksed
Eraldised
Sihtotstarbeliste toetuste kohustis
LÜHIAJALISED KOHUSTISED KOKKU
Pikaajalised kohustised
V lg tar ijale

13

Netovara

Aruandeaasta tulem

17

“A P hja - Eesti Regionaalhaigla
2017. aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne

Konsolideeritud tulemiaruanne
2 017

2 016

Lisa

4 729 483

4 795 126

18

187 601 939

173 025 279

19

10 964

-479 241

192 342 387

177 341 164

-3 851 753

-4 119 688

Antud annetused ja toetused

-35 290

-16 821

Mitmesugused tegevuskulud

-69 534 245

-67 204 148

20

T

-88 355 350

-81 129 154

21

-10 452 837

-13 174 594

9,10

-10 566 858

-10 606 995

22

-182 796 333

-176 251 400

9 546 053

1 089 764

-272 970

-286 897

9 273 083

802 867

eurod
Tulud
Annetused ja toetused
Tulu ette tlusest
Muud tulud
TULUD KOKKU
Kulud
Sihtotstarbeliselt finantseeritud
projektide otsesed kulud

j ukulud

P hi ara kulu

ja äärtuste la gus

Muud kulud
KULUD KOKKU
PÕHITEGEVUSE TULEM
Muud finantstulud ja -kulud
ARUANDEAASTA TULEM

18

23
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Konsolideeritud rahavoogude aruanne

eurod

2017

2016

3 793 079

8 401 182

-7 500

0

191 361 701

177 013 292

0

858 537

Välja aksed tee uste ja kaupade ost isel

-85 408 043

-77 117 248

Välja akstud t

-91 357 551

-85 326 337

13 717

36 028

-193 222

-276 995

0

-1 410 479

18 202 182

22 177 980

-7 886 298

-7 696 354

7 308

905 125

153 800

0

-7 725 190

-6 791 229

-2 482 249

-3 265 725

-26 704

0

27 790

0

-2 481 163

-3 265 725

7 995 828

12 121 026

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses

34 873 982

22 752 956

RAHA JA RAHA EKVIVALENTIDE MUUTUS

7 995 828

12 121 026

Raha ja raha ek i ale did perioodi l pus

42 869 810

34 873 982

Lisa

Rahavood p hitegevusest
Laekunud sihtfinantseeringud, toetused ja annetused
Makstud toetus
Laeku ised tee uste ja kaupade

üügist

Muud p hitege use tulude laeku ised

j ukulud

Laekunud intressid
Makstud intressid
Muud raha ood p hitege usest
KOKKU RAHAVOOD PÕHITEGEVUSEST
Rahavood investeerimistegevusest
Tasutud ateriaalse ja i
soetamisel
Laeku ised

ateriaalse p hi ara

ateriaalse p hi ara

üügist

V rgustu ud haigla sularaha jääk
KOKKU RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST
Rahavood finantseerimistegevusest
Tagasi makstud laenud
Tagasi makstud kapitalirendikohustised
PV sihtfinantseerimine
KOKKU RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST
KOKKU RAHAVOOD

3
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Konsolideeritud netovara aruanne
eurod

Sihtkapital

Akumuleeritud
tulem

Netovara kokku

31.12.2015

34 243 357

72 801 404

107 044 761

0

6 821 096

6 821 095

0

802 867

802 867

34 243 357

80 425 367

114 668 724

0

299 250

299 250

0

9 273 084

9 273 084

34 243 357

89 997 701

124 241 058

Maja dusaasta jooksul

rgustu ud haiglad

Kontserni majandusaasta tulem

31.12.2016
Maja dusaasta jooksul

rgustu ud haiglad

Kontserni majandusaasta tulem

31.12.2017
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Kasutatud arvestusp hi

tted

1.1. Üldi e i for atsioo
SA P hja - Eesti Regionaalhaigla konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne on koostatud vastavalt Eesti
finantsaruandluse standardile (EFS). EFS on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse
p hi ttele tugi e a alikkusele suu atud fi a tsarua dluse
uete kogu ,
ille p hi uded
kehtestatakse Eesti Vabariigi raa atupida ise seadusega i g
ida täie da ad Raa atupida ise
Toi ko a poolt äljaa ta ad juhe did.
Ko solideeritud raa atupida ise aastaarua des kajastu ad “A P hja - Eesti Regionaalhaigla ning tema
tütarhaiglate “A Lää e aa Haigla, “A Rapla aa Haigla, SA Hiiumaa Haigla ar äitajad o esitatud eurodes.
I for atsioo tütarhaiglate kohta o toodud lisas .
Raa atupida ise aastaarua de koosta isel o lähtutud soetus aksu usest, älja ar atud teatud arade
ja fi a tsi stru e tide ü erhi dlused. Ko solideeri ise p hi tted Ko solideeritud arua des o ridarealt ko solideeritud k ik tütarhaiglad. Eli i eeritud o k ik ko tser isisesed
uded ja kohustised,
ko tser i ette tete ahelised tehi gud i g e de tule use a tekki ud realiseeri ata tule .
Konsolideeritud raa atupida ise aastarua de lisades a aldatakse ko solideerita a üksuse e ahaigla
eraldiseis ad ko solideeri ata p hiarua ded. E ahaigla p hiarua ete koosta isel o jälgitud sa u
ar estusp hi tteid, ida o rake datud ka ko solideeritud raa atupidamise aastaaruande koostamisel.
Konsolideeritud aruandes on rida-realt ko solideeritud k ik tütarette tted. Eli i eeritud o k ik
kontsernisisesed uded ja kohustused, ko tser i ette tete ahelised tehi gud i g e de tule use a
tekkinud realiseerimata kasumid ja kahjumid.
1.2. Finantsvarad
Fi a ts araks loetakse raha, lühi- ja pikaajalisi fi a tsi esteeri guid,
pikaajalisi udeid.

udeid ostjate astu ja teisi lühi- ja

Fi a ts ara o
etud algselt ar ele soetus aksu uses, illeks o a tud finantsvara eest makstud tasu
igla e äärtus. Alg e soetus aksu us sisalda k iki fi a ts araga seotud kulutusi, sh tasud ahe dajatele
ja ustajatele, tehi guga kaas e ad ittetagastata ad aksud ja uud sar ased kulutused .a selliste
finantsvarade, mida kajastatakse iglases äärtuses uutusega lä i tule iarua de , soeta isega seotud
kulutused.
K ik ta apärastel turuti gi ustel toi u ud fi a ts arade ostud ja üügid kajastatakse e de tehi gute
tehi gupäe al, s.t päe al, il asutus ttis e dale kohustuse äiteks s l is lepi gu teatud fi a ts ara
ostuks i üügiks. Ta apärasel turuti gi usel toi u aks i etatakse selliseid oste ja üüke, ille puhul
osteta a i üüda a fi a ts ara ülea d i e üüjalt ostjale toi u a tud turul äljakuju e ud i
vasta ate tururegulatsioo idega utud perioodi jooksul. Pärast algset ar ele t ist kajastatakse k iki
fi a ts arasid iglases äärtuses, .a
uded teiste osapoolte astu kajastatakse korrigeeritud
soetus aksu uses ja i esteeri gud aktsiatesse, ille iglast äärtust ei ole i alik usaldus äärselt
hinnata (kajastatakse soetusmaksumuses).
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1.3. Raha
Raha ja raha lähe did. Raha ning raha lähe dite a kajastatakse lühiajalisi ku i -kuulise tähtajaga soetatud
k rge lik iidsusega i esteeri guid, ida o
i alik konverteerida teadaoleva summa raha vastu ning mille
puhul puudu oluli e turu äärtuse uutuse risk, sh raha kassas ja
pa gas, ud ise i hoiuseid ja ku i -kuulisi deposiite. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid
otsemeetodil.
1.4. Finantsinvesteeringud
Pikaajali e fi a tsi esteeri g. Vasta alt riigi raa atupida ise üldeeskirjale kajastatakse äärtpa ereid ja
tuletisi stru e te .a lu astustähtaja i hoita ad lakirjad iglases äärtuses.
Juhul kui puudu i for atsioo
iglase äärtuse kohta, tuleb neid kajastada soetusmaksumuses,
korrigeerides seda vajadusel allahindlusega. Kui soetusmaksumus ei ole teada, kajastatakse neid
i esteeri guid ull äärtuses.
1.5. N uded ja ette aksed
N udeid teiste osapoolte astu kajastatakse korrigeeritud soetus aksu use meetodil, s.t nende
üüdis äärtuses, illest ar atakse aha e at e äoliselt laeku ad su
ad. Vähe alt iga k artali l pus
hi atakse uete laeku ise t e äosust. V i aluse korral hi atakse iga ude laeku ise t e äosust
eraldi. Juhul kui see ei ole otstar ekas, kasutatakse uete hi da isel ligikaudset eetodit, is tugi e
varasemate perioodide kogemusele.
N uete hi da isel etakse ar esse ii ila sipäe aks teadaole aid kui ka ila sipäe a järgseid ku i arua de
koosta ise i selgu ud asjaolusid, is i ad
jutada ude laeku ise t e äosust. N uete hi da iseks
ligikaudsel eetodil hi atakse uded, ille aksetähtaeg o ületatud:
1) 90-

päe a

rra, alla

üle

päe a

rra, alla

% ulatuses;
% ulatuses.

Era diks eelpool kirjeldatule, o
uded meditsiiniteenuste eest kindlustusfirmadele, mille puhul on
menetlusaeg enne allahindluse teostamist kuni 3 aastat.
Allahi
ole e
laeku
allahi

dlus kajastatakse ila sis selleks ette ähtud allahi dluse ko trako tol egatii se su
a a ja kuludes
alt ude liigist tule iarua des real Muud kulud . Kui ude allahi dlus kajastati e at e äoliselt
ate uete ko tol, kuid hilje selgu , et ude laeku i e o lootusetu, ka takse ii ue kui ka selle
dlus asta al ko trako tol ila sist älja.

Täie da at kulu sel hetkel e a ei teki. N ue loetakse lootusetuks, kui puudu ad igasugused i alused
ude kogu iseks i kui selle tagasi ud iseks tehta ad kulutused ületa ad hi a guliselt laeku isest
saadaolevat tulu.
Juhul kui are tehtud hi a g e at e äoliselt laeku ate uete su
a kohta hilje
uutu , kajastatakse
see hi a gu uutuse perioodis kulu uutuse a. E at e äoliseks ar atud ude laeku isel äidatakse
are kajastatud kulu ähe da ist perioodis, il laeku i e toi us, i g ühtlasi ähe datakse ii ude
enda kui selle kontrakonto saldot.
1.6. Varud
Ku a ko tser kuulu a alikku sektorisse, siis o lähtutud Riigi raa atupida ise üldeeskirja erisustest
varude arvestamisel. Tulenevalt „A aliku sektori fi a tsar estuse ja –arua dluse juhe di j ustu isest
alates 1. jaanuar 2004. aastast o
arude soeta isel tasutud käi e aks ja uud tagasta isele
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mittekuuluvad maksud kajastatud soetamishetkel kuluna ning seda ei kajastata varude soetusmaksumuse
koosseisus. . Soetamisel lisandunud mittetagastata ad aksud ja l i ud kajastatakse tule iarua des real
„Muud kulud .
Varude soetus aksu use ki dlaks äära isel o kasutatud i di iduaal aksu use ra i id ja FIFO .a
ra i id eetodit. Varud o ila sis hi atud lähtudes sellest, is o
adala , kas soetus aksu us i
eto realiseeri is aksu us. Varude hi da ise tule use a tu astatud äärtuse ahe kajastatakse
arua deperioodi kulu a tule iarua des real „Muud kulud .
1.7. Kinnisvarainvesteering
Ki is arai esteeri guks loetakse sellist aad i hoo et i osa hoo est, ida re ditakse älja a alikku
sektorisse ittekuulu ale üksusele re ditulu tee i ise ees ärgil. Hoo eid ja ruu e, ida kasutatakse
a aliku sektori üksuste poolt, kajastatakse kui ateriaalset p hi ara.
Kontsern kasutab soetusmaksumuse meetodit, is tähe da , et ki is arai esteeri gute kajasta isel
rake datakse sa u ar estusp hi tteid, ida kasutatakse ateriaalse p hi ara ar estuses.
Ko tser is kasutata ate ki
Hooned

is arai esteeri gu eeldata kasulikeluiga o järg i e:

10 aastat

1.8. Materiaal e p hivara
Materiaalse p hi ara a käsitletakse ateriaalset ara, ida kasutatakse tee uste osuta iseks, re dile
a d iseks
i haldusees ärkidel ja ida eeldata ast kasutatakse üle aasta. Materiaalset p hi ara
kajastatakse ila sis jääk äärtuses, is o saadud ara soetus aksu use ähe da isel aku uleeritud
kulu i ja i aliku äärtuse la guse rra.
Soetusmaksumus
Materiaal e p hi ara


etakse algselt ar ele te a soetus aksu uses.

Ostetud p hi ara soetus aksu us koos e ostuhi ast ja soeta isega otseselt seotud kulutustest,
is o ajalikud ara ii iseks te a t seisu disse ja –asukohta.
 Materiaalse p hi ara soetus aksu usse ei kapitaliseerita käi e aksu, sa uti ara soeta isega
seotud akse ja l i e.
 O a al istatud p hi ara soetus aksu us koos e asukoha ettevalmistamise kuludest,
al ista isel ja kasutusele tul tehtud kulutustest aterjalidele ja tee ustele i g hü itistest
t j ule.
Kui ateriaalse p hi ara o jekt al ista i e älta pike a perioodi i g seda fi a tseeritakse lae u i
e uu lai strumendiga, siis laenukasutuse kulutusi ei kapitaliseerita p hi ara soetus aksu usse,
vaid need kantakse tekkimise perioodil intressikuludesse.
Ko solideeritud arua des o
jääk äärtuses.

tütarhaiglate

ateriaal e p hi ara haiglate

rgustamisel kajastatud

Kulum
Materiaalse p hi ara o jekti iga osa, millel on oluliselt erinev kasulik eluiga ja soetusmaksumus on oluline
rreldes selle o jekti kogumaksumusega, amortiseeritakse eraldi.
P hi ara kulu it ar estatakse soetus aksu uselt li eaarsel
jooksul. Erandiks on maa, mida ei amortiseerita.

eetodil ara hinnangulise kasuliku eluea
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Materiaalse p hi ara a ortisatsioo i eetodid, - or id ja l pp äärtused aadatakse üle ähe alt iga
aja dusaasta l pus ja kui uued hi a gud eri e ad eel e atest, kajastatakse
uutused
raamatupidamislike hinnangute muutustena, s.t edasiulatuvalt.
P hi ara eeldata at kasulikku eluiga i e teeritakse aastai e tuuri käigus, hilise ate kulutuste ar ele
t isel ja oluliste uutuste korral are guplaa ides. Kui ara hi a guli e kasulik eluiga erineb oluliselt
eel e alt kehtestatust, kajastatakse see raa atupida isliku hi a gu uutuse a, uutes ara järelejää ud
kasulikku eluiga, ille tule use a uutu järg istel perioodidel arale ar estata kulu .
P hivara kasuliku eluea hi da i e
P hi ara kasulik eluiga ääratakse lähtudes juhtko a hi a gust ara tegeliku kasuta ise perioodi kohta.
“e i e koge us o äida ud, et arade tegelik kasutusaeg o osutu ud
e rra pike aks kui arade
hinnanguline eluiga.
Ko tser is kasutata ate p hi arade eeldata ad kasulikud eluead o järg ised:
Hooned ja ehitised

20 – 50 aastat;

Masinad ja seadmed

5 aastat;

Muu p hi ara

3 – 5 aastat.

Parendused
Materiaalse p hi ara o jektile tehtud hilise ad kulutused lisatakse ara soetus aksu usele i etakse
ar ele eraldi ara a ai ult juhul, kui o t e äoli e, et ko tser saa tule ikus arao jektist aja duslikku
kasu ja arao jekt soetus aksu ust saa usaldus äärselt
ta. Kui ateriaalse p hi ara o jektil
ahetatakse älja
i ko po e t, lisatakse uue ko ponendi soetusmaksumus objekt soetusmaksumusele
i g ase datud ko po e t i proportsio aal e osa ase datud p hi arast ka takse ila sist aha. Jooks a
hoolduse ja remondiga seotud kulud kajastatakse tulemiaruandes kuludena.
Kajasta ise l peta i e
Materiaalse p hi ara kajasta i e l petatakse ara
ra da isel, kasutuselt ee alda isel i kui ko tser
ei eelda selle ara üügist aja dusliku kasu saa ist. Materiaalse p hi ara kajasta ise l peta isest
tekkivad kasumid ja kahjumid kajastatakse sellel perioodil, illal kajasta i e l petati, tule iarua des real
uud äritulud
i uud ärikulud .
Varade väärtuse la gus
Varad hi atakse alla e de kaeta ale äärtusele juhul, kui arade kaeta
jääk äärtusest.

äärtus o

äikse

ila silisest

Varade allahindlust kajastatakse koos amortisatsiooniga.
1.9. I
I

ateriaal e p hivara

ateriaalsed arad o

etud ar ele järg e atel ti gi uste täit isel:

1) varaobjekt on asutuse poolt kontrollitav;
o t e äoli e, et asutus saa o jekti kasuta isest tule ikus tulu;
3) objekti soetus aksu us o usaldus äärselt hi
I

ata .

ateriaal e p hivara

I
ateriaal e p hi ara
etakse ar ele soetus aksu uses,
is koos e ostuhi ast ja otseselt
soeta isega seotud kuludest. Bila sis kajastatakse i
ateriaalset p hi ara soetus aksu uses, illest on
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aha ar atud aku uleeritud kulu ja allahi dlused. I
ateriaalse p hi ara all kajastatakse soetatud
tark ara, is o piiratud kasuliku elueaga. Ko tser il ei ol ud arua deperioodil ega ka rdlusperioodil
äära ata kasuliku elueaga i
ateriaalset p hi ara.
Tarkvara
Arvutitarkvara jooksva hooldusega seotud kulud kajastatakse kuludena nende tekkimise hetkel.
Immateriaalse varana kajastatakse soetatud tarkvara, mis ei ole seonduva riistvara lahutamatu osa. Kontserni
poolt loodud ja kontrollitav tark ara kajastatakse i
ateriaalse ara a, kui o täidetud järg ised
tingimused:






tark ara kasutusk l likuks uut i e o teh iliselt i alik;
juhatus kavatseb tarkvara valmis saada ja seda kasutada;
tark ara o
i alik kasutada;
o
i alik äidata, kuidas tark ara loo t e äolist tule ast aja duslikku kasu;
tark ara are da ise l peta iseks ja kasuta iseks o ole as piisa ad teh ilised, rahalised ja uud
vahendid;
 tark ara are dustege usega seotud kulutusi saa usaldus äärselt
ta.
Arenduskulud, mis ei vasta eeltoodud tingimustele, kajastatakse kuludena. Tarkvaraga seotud kulutusi, mis
on algselt kajastatud kuludena, ei kajastata hilisemal perioodil immateriaalse varana. Tarkvara kulud
amortiseeritakse kuludesse lineaarsel meetodil hinnangulise kasuliku eluea jooksul, mille pikkus on 5 aastat.
Ko solideeritud arua des o tütarhaiglate i
ateriaal e p hi ara haiglate
jääk äärtuses, aastal pu seisuga kajastatakse soetus aksu uses.
Materiaalse ja i
ateriaalse p hi ara kapitaliseeri ise ala piir o
etakse soetus aksu uses ar ele ole e ata aksu usest.
1.10.

rgusta isel kajastatud

eurot, älja ar atud

aa,

is

Rendid

Kapitalire diks loetakse re disuhet, ille puhul k ik olulised ara o a diga seo du ad riskid ja hü ed
ka du ad üle re t ikule. K iki ülejäänud renditehinguid kajastatakse kasutusrendina.
Kapitalire di ti gi ustel soetatud ara etakse re t iku ila sis ar ele ara soetus aksu uses
i
ii i u re di aksete üüdis äärtuses juhul, kui ii a e oli adala . Kapitalire di ti gi ustel soetatud
varade a ortisatsioo iperioodiks o ara aja duslik eluiga i re diperiood, ole e alt sellest, ku
o
lühe . Kapitalire di aksed o jagatud fi a tskuluks ja re dikohustuse tasu iseks selliselt, et i tressi äär
oleks igal ajahetkel sama. Finantskulud kajastatakse tule iarua de real „Muud fi a tstulud ja –kulud .
Kapitalirendiga aruandeperioodil kaasnev amortiseeritavate varade amortisatsioonikulu kajastatakse
tule iarua de real „P hi ara kulu , allahi dlus .
Kasutusrendi puhul kajastab renditavat vara oma bilansis rendileandja. Kasutusrendi maksed kajastatakse
rendiperioodi jooksul lineaarselt rendileandja poolt tuluna ning rentniku poolt kuluna.
1.11.

Finantskohustised

Fi a tskohustise a kajastatakse tar ijatele tasu ata ar eid,
lakohustisi.

iit lgasid ja

uid lühi- ja pikaajalisi

Fi a tskohustised etakse algselt ar ele e de soetus aksu uses, illeks o fi a tskohustise eest saadud
tasu igla e äärtus. Edaspidi kajastatakse fi a tskohustisi e de korrigeeritud soetus aksu uses.
Finantskohustistega kaasnev intressikulu kajastatakse tekkep hiselt perioodikulu a tule iarua de real
Muud fi a tstulud ja –kulud .
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Fi a tskohustise kajasta i e ila sis l petatakse, kui see o tasutud, tühistatud
1.12.

i aegu ud.

Eraldised ja tingimuslikud kohustised

Eraldistena kajastatakse ila sis arua deperioodil i eel e atel perioodidel tekki ud kohustisi, illel o
seaduslik i lepi guli e alus, is ua tule ikus arast loo u ist ja ille aksu ust saa usaldus äärselt
äärata, kuid ille l plik aksu us i aksetähtaeg ei ole kindlalt fikseeritud. Eraldiste hindamisel
lähtutakse juhatuse hi a gust, koge ustest ja ajadusel ka s ltu atute ekspertide hi a gutest.
Lu adused, gara tiid ja uud kohustised, is teatud ti gi ustel i ad tule ikus
avalikustatakse raamatupidamise aastaaruande lisades tingimuslike kohustistena.
1.13.

uutuda kohustiseks,

Annetused ja toetused

Sihtfinantseerimisena kajastatakse sihtotstarbeliselt antud ja teatud tingimustega seotud toetusi.
Sihtfinantseerimist, millega ei kaasne tulevikku suunatud tingimusi, kajastatakse tuluna siis, kui tekib
sihtfi a tseeri ise
ude igus. “ihtfi a tseeri ist, illega kaas e ad tule ikku suu atud ti gi used,
kajastatakse tulu a siis, kui ti gi used o täidetud. “aadud sihtfi a tseeri i e, ille puhul tuluna
kajasta ise ti gi used ei ole täidetud, kajastatakse ila sis kohustuse a.
Tege uskulude sihtfi a tseeri ise kajasta isel lähtutakse tulude ja kulude asta use pri tsii ist tulu
sihtfinantseerimisest kajastatakse proportsionaalselt sellega seonduvate kuludega). Varade
sihtfinantseerimise korral kajastatakse sihtfinantseerimine tuluna selles perioodis, millal sihtfinantseerimise
a il soetatud ara etakse ila sis p hi ara a ar ele.
1.14.

Tulud

Tulu kajastatakse saadud i saadaole a tasu iglases äärtuses. Tulud koos e ad üügituludest, illest o
maha arvutatud hinnavahendid, mitteaktsepteeritud teenused ning tagastatud tooted ja kaubad.
Regio aalhaigla p hitege use tulud o :
ter ishoiutee uste

üük Eesti Haigekassale i g teistele juriidilistele ja füüsilistele isikutele;

2) diagnostiliste teenuste osutamine teistele raviasutustele ja perearstidele;
3) kiirabiteenuse osutamine;
psühhiaatriliste ekspertiiside teosta i e;
editsii ialase koolituse lä i ii i e ja reside tide juhe da i e;
6) veretoodete

üük ra itee ust osuta atele juriidilistele isikutele.

K r altege use tuludeks loetakse ruu ide re ditulu, registrite toetused, ra i i klii ilise uuri gute
lä i ii ised i g uud tulud. Tege ustulud kajastatakse tekkep hiselt realiseeri ise pri tsii i alusel s.t
tulud ar estatakse realiseeri is o e dil i lepi gus fikseeritud perioodi de kohta.
Kaupade üügist tule e at tulu kajastatakse siis, kui k ik olulised o a diga seotud riskid o läi ud üle
ostjale i g üügitulu ja tehi guga seotud kulu o usaldus äärselt äärata . Tulu tee uste üügist
kajastatakse tee use osuta isel. Müügitulu a ei kajastata Regio aalhaiglale laeku aid, kuid teiste isikute
nimel sisse utud su
asid i g ostjate tehtud ette akseid.
Tegevustuludena kajastatakse ka arvestatud bila sipäe aks laeku ata udesu
ad, ille kohta ei ole
esitatud
udedoku e ti t ila sipäe aks laeku ata eel e a perioodi i tressid; aastal pu seisuga
hi atud l peta ata haiguslood . I tressitulu kajastatakse tekkep hiselt.
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1.15.

Kulud

Majandustehingute kajasta isel järgitakse tulude ja kulude asta use pri tsiipi, ille kohaselt ka takse
aruandeperioodi kuludesse aruandeperioodi tulude saamiseks vajalikud kulud. Kulud kajastatakse
tekkep hise ar estuspri tsii i alusel.
T

j ukulude a kajastatakse t
tjatele tekkep hiselt ar estatud t tasud, i etatud tasudega
aksusta isel rdsustatud tasud ja erisoodustused i g e delt ar estatud aksud.

Arua deperioodil älja aks ata t j uga seotud kulud kajastatakse kohustuse a t tajatele. Kasuta ata
puhkusepäe ade ja älja aks ata puhkusetasude kohustust hi atakse üks kord aastas arua deaasta l pu
seisuga i g kajastatakse l ppe ud arua deperioodi kulu a.
Muud kulud o
uud tege uskulud, p hi ara a ortisatsioo ja allahi dlus i g fi a tstulud ja - kulud.
Muude tegevuskuludena on kajastatud:
aksu, l i u ja trah ikulud;
kulud e at e äoliselt laeku atest

uetest;

3) muud tegevuskulud.
P hi ara kulu i ja allahi dluse a kajastatakse
äärtuse la gus.

ateriaalse ja i

Finantstulude ja -kulude a kajastatakse fi a tsi esteeri gute ja
Finantstulud ja –kulud kajastatakse nende tekkimise perioodil.
1.16.

ateriaalse p hi ara a ortisatsioo

i g

etud lae ukohustuste tulud ja kulud.

Seotud osapooled

Osapooli loetakse seotuks juhul, kui üks osapool o a ko trolli teise osapoole üle i olulist
ju teise
osapoole äriotsustele, sealhulgas o a ikke, ukogu ja juhatuse liik eid, e de pereliik eid ja ette tteid,
ille üle eelpool loetletud isikud o a ad ko trolli i olulist
ju.
1.17.

Bila sipäevajärgsed sü d used

K ik olulised teadaole ad sü d used ja asjaolud,
o raa atupida ise aastaarua des

is o selgu ud arua de al i ise kuupäe aks

uetekohaselt ar esse

etud ja esitatud.

27

“A P hja - Eesti Regionaalhaigla
2017. aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne

Lisa 2 Ko tser i tütarettev tted
SA P hja - Eesti Regionaalhaigla rgustas “A Lää e aa Haigla 3.02.2015, SA Raplamaa Haigla 26.02.2015
ja SA Hiiumaa Haigla 24.07.2017.
SA Hiiumaa Haigla tehingud on konsolideeritud kontserni aruannetes alates 01.08.2017.
“ihtasutuste puhul ei o a asutajad ko trolli osaluse kaudu, ko troll toi i
kaudu.

ukogu liik ete nimetamise

SA P hja - Eesti Regionaalhaigla saa
rgustu ud haiglate ukogudesse i etada kol
ukogu liiget i g
kohalikud o a alitsused saa ad i etada kaks ukogu liiget. “ellega o “A P hja - Eesti Regionaalhaiglaga
o a da ud haiglate igapäe at suu a isel olulise rolli.

Lisa 3 Raha
eurod

31.12.2017

31.12.2016

Raha Riigikassas

40 601 603

33 450 381

2 232 150

1 404 335

36 058

19 171

0

94

42 869 810

34 873 982

Raha kommertspankades
Sularaha kassas
Raha teel
Raha kokku

Lisa 4 N uded ja ettemaksed
eurod
Klie tide

uded

Klientide maksmata arved
E at e äoliselt laeku ateks hi

atud

uded

Viitlaekumised
Ettemaksed ja tulevaste perioodide kulud
Muud

uded

N uded toetuste eest
Maksude ette aksed ja tagasi
I tressi

uded

N uded ja ette aksed kokku

uded

31.12.2017

31.12.2016

Lisa

13 866 061

13 928 086

5

13 873 480

13 928 905

-7 419

-819

4 478 102

4 340 855

463 763

494 541

40 324

11 447

18 354

45 228

12 833

8 923

53

13 602

18 879 491

18 842 681

6
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Lisa 5 N uded ostjate vastu
eurod
Klientide maksmata arved
E at e äoliselt laeku ateks hi
Kokku

atud

Lootusetuks hi

atud

31.12.2016

13 873 480

13 928 905

-7 419

-819

13 866 061

13 928 086

uded

uded ostjate vastu

E at e äoliselt laeku ateks hi
perioodi alguses
E at e äoliselt laeku ateks hi
aruande perioodil

31.12.2017

atud

uded

-818

-7 433

atud

uded

-7 491

1 267

890

5 347

-7 419

-819

uded

E at e äoliselt laeku ateks hi
perioodi l puks

atud

uded

Lisa 6 Maksude ette aksed ja

4

4

aksuv lad
31.12.2017

eurod
Maksuliik

Lisa

Maksuv lg

Ettemaks

Lisa

31.12.2016
Maksuv lg

Ettemaks

Sotsiaalmaks

0

2 109 970

0

1 879 420

Üksikisiku tulu aks

0

1 095 699

0

983 123

T

tuski dlustus akse

0

139 296

0

124 228

Kohustuslik kogumispension

0

107 946

0

96 173

Erisoodustuse tulumaks

0

34 907

0

18 515

Käi e aks

0

11 388

0

65 300

Muud maksude ettemaksed
ja aksu lad

0

426

0

554

Ette aksuko to jääk

12 833

0

8 923

0

4

Kokku maksude ettemaksed
ja aksuv lad

12 833

3 499 632

8 923

3 167 313

14
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Lisa 7 Varud
eurod

31.12.2017

31.12.2016

Ravimid

1 675 604

1 447 750

Proteeside vaheladu

1 031 059

1 167 350

Meditsiiniline materjal

382 487

369 376

Valmistoodang

245 001

214 465

Verekeskuse ladu

71 924

110 707

Toiduladu

59 284

29 772

Meditsiinilised julgeoleku varud

28 674

81 847

Majandusmaterjal

19 857

15 156

Muud laod

10 220

23 142

-197 286

-282 320

3 326 825

3 170 658

Varude allahindlus
Kokku varud

Lisa 8 Kinnisvarainvesteeringud
eurod

Maa

Ehitised

Kokku

4 026

0

4 026

4 026

18 445

22 471

0

-18 445

-18 445

4 026

0

4 026

2017. aastal toimunud muutused
Lisandunud jääk aksu uses kinnisvarainvesteering
tütarhaigla rgusta isel
Saldo seisuga 31.12.2017
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Jääk aksu us

.

.

Perioodil 01.08.2017 – 31.12.2017 ei saadud kinnisvarainvesteeringutega seotud renditulu ja ei tehtud
kulusid.
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Lisa 9 Materiaal e p hivara
eurod

Maa

Ehitised

Masinad ja
seadmed

Muu

L petamata
projektid

Ettemaksed

KOKKU

Saldo seisuga 31.12.2015
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Jääk aksu us
31.12.2015

7 902 427 114 966 380

59 023 433 1 015 882 52 186 580

0 -33 766 403 -45 954 347
7 902 427

-635 995

0

379 887 52 186 580

128 222 235 222 924
0

-80 356 745

81 199 977

13 069 086

128 222 154 866 179

0

30 203

5 733 384

167 023

0

-361 412

-7 201 915

-487 107

0

0

-8 050 434

0

-4 580 274

1 220 309

176 821

0

0

-3 183 144

-778 426

-648 906

0

0

0

0

-1 427 332

0

50 578 738

-3 941

3 944 -52 310 031 -2 803 360

-4 534 650

7 124 001 164 565 003

57 550 961

699 742

2 593 533

0 -38 346 677 -44 734 038

-459 174

0

12 816 923

240 568

2 593 533

2016. aastal toimunud muutused
Ostud ja parendused
Mahakantud vara
jääk äärtuses
Amortisatsioonikulu
Müüdud ara
jääk äärtuses
Ü erklassifitseeri ised

2 716 984 2 695 138

11 342 732

Saldo seisuga 31.12.2016
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Jääk aksu us
31.12.2016

7 124 001 126 218 326

20 000 232 553 240
0

-83 539 889

20 000 149 013 351

2017. aastal toimunud muutused
Ostud ja parendused

0

50 325

3 052 285

54 299

3 859 062

194 719

7 210 689

Amortisatsioonikulu
Mahakantud vara
jääk äärtuses
Müüdud ara jääk äärtuses

0

-6 051 783

-4 078 809

-87 126

0

0

-10 217 718

0

0

0

0

-111 946

0

-111 946

0

0

-1 982

0

0

0

-1 982

Ü erklassifitseeri ised
Lisandunud varad
jääk äärtuses tütarhaigla
rgusta isel

0

5 503 027

0

0

-5 433 027

-70 000

0

37 031

1 268 187

236 228

0

0

0

1 541 446

7 161 032 172 102 641

60 088 389

754 041

907 622

0 -45 114 559 -48 063 744

-546 300

0

207 741

907 622

Saldo seisuga 31.12.2017
Soetus maksumus
Akumuleeritud kulum
Jääk aksu us
31.12.2017

7 161 032 126 988 082

12 024 645

144 719 241 158 444
0

-93 724 603

144 719 147 433 841
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Müüdud
eurod

ateriaal e p hi ara
2017

Seadmed

üügihi

as
2016

7 308

0

Ehitised

0

473 465

Maa

0

426 660

Muu p hi ara

0

5 000

7 308

905 125

Kokku

Lisa 10

I

ateriaal e p hivara
Arvutitarkvara

Litsentsid

L peta ata
projektid ja
ettemaksed

Kokku

1 682 237

83 034

1 755 291

3 520 562

-1 327 048

-52 815

0

-1 379 863

355 189

30 219

1 755 291

2 140 699

Ostud ja parendused

167 824

42 244

496 748

706 816

Amortisatsioonikulu

-177 829

-7 498

0

-185 327

-98 785

-13 535

0

-112 320

0

0

-2 252 039

-2 252 039

1 751 276

111 743

0

1 863 019

-1 504 877

-60 313

0

-1 565 190

246 399

51 430

0

297 829

Ostud ja parendused

222 440

6 900

487 745

717 085

Amortisatsioonikulu

-150 326

-19 797

0

-170 123

0

0

-86 923

-86 923

238 899

0

-238 899

0

2 212 615

118 643

161 923

2 493 181

-1 655 203

-80 110

0

-1 735 313

557 412

38 533

161 923

757 868

eurod
Saldo seisuga 31.12.2015
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Jääk aksu us

.

.

2016. aastal toimunud muutused

Mahaka tud ara jääk äärtuses
Ü

erklassifitseeri ised

Saldo seisuga 31.12.2016
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Jääk aksu us

.

.

2017. aastal toimunud muutused

Mahakantud vara jääk äärtuses
Ü

erklassifitseeri i e

Saldo seisuga 31.12.2017
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Jääk aksu us

.

.
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Lisa 11

Kasutusrent

Kasutustenditulu
2017

2016

348 840

613 078

eurod
Kasutusrentidest saadud tulu
Järg iste perioodide kasutusre ditulu

ittekatkestavatest lepi gutest
2017

2016

350 000

613 000

1 750 000

3 065 000

2017

2016

1 655 361

930 451

2017

2016

1 496 353

1 221 030

eurod
12 kuu jooksul
1-5 aasta jooksul
Re dile v i üürile a tud varade bila sili e jääk aksu us
eurod
Kokku muud varad
Aruandekohustuslane kui rentnik
eurod
Kasutusrendikulu

Järg iste perioodide kasutusrendikulu mittekatkestavatest lepingutest
2017

2016

12 kuu jooksul

1 283 335

1 267 598

1-5 aasta jooksul

2 290 707

3 424 544

eurod

Lisa 12

Kapitalirent
Seisuga
31.12.2017

Tagasimaksed
12 kuu jooksul

Tagasimaksed
1-5 aasta
jooksul

Meditsiinilise tehnika rent

6 823

6 823

0

Kapitalirendikohustised kokku

6 823

6 823

0

Seisuga
31.12.2016

Tagasimaksed
12 kuu jooksul

Tagasimaksed
1-5 aasta
jooksul

28 943

24 039

4 904

4 526

2 607

1 919

33 469

26 646

6 823

eurod

eurod
Meditsiinilise tehnika rent
“ iduauto re t
Kapitalirendikohustised kokku
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Lisa 13

V lakohustised

Pikaajalised v lakohustised

31.12.2017

31.12.2016

Pikaajalised pangalaenud

60 754 870

64 544 326

0

6 823

Pikaajalised v lakohustised kokku

60 754 870

64 551 149

Lühiajalised v lakohustised

31.12.2017

31.12.2016

4 128 835

2 445 869

6 823

24 726

4 135 658

2 470 595

Pikaajalised kapitalirendikohustised

Lühiajalised pa galae ud
Lühiajalised kapitalire dikohustised
Lühiajalised v lakohustised kokku
V lakohustiste

uutus perioodis
Jaotus järelejää ud tähtaja järgi
12 kuu 1-5 aasta
Üle
jooksul
jooksul
aasta

Tasutud
laenud

Saadud
Jääk
laenud 31.12.2017

NIB

23 322 581 -2 064 516

0 21 258 065

2 064 516 13 292 277

EIB

43 338 710

-322 581

0 43 016 129

1 857 282 13 475 073 27 683 773

326 985

-56 853

eurod

Jääk
Laenu kohustised

.

Swedbank
Kokku
Kapitalirendi
kohustised
V lakohustised
kokku

.

66 988 276 2 443 950
33 469

26 646

609 511

339 379 64 883 705
0

6 823

207 036

402 475

0

4 128 834 27 169 826 33 585 045
6 823

0

0

339 379 64 890 528

4 135 657 27 169 826 33 585 045

Tasutud
laenud

Saadud
Jääk
laenud 31.12.2016

Jaotus järelejää ud tähtaja järgi
12 kuu 1-5 aasta
Üle
jooksul
jooksul
aasta

NIB

25 387 097 -2 064 516

0 23 322 581

2 064 516 10 322 580 10 935 485

EIB

43 500 000

0 43 338 710

322 580 12 637 341 30 378 789

eurod

Jääk
Laenu kohustised

Swedbank
Kokku
Kapitalirendi
kohustised
V lakohustised
kokku

67 021 745 2 470 596

339 379

5 901 271

.

.

-161 290

92 487 -1 024 149 1 258 647

326 985

69 066 302 3 249 955 1 258 647 66 988 276
86 718

53 249

0

33 469

64 614 690 3 303 204 1 258 647 67 021 745

56 853
270 132
0
2 443 949 23 230 053 41 314 274
26 646

6 823

0

2 470 595 23 236 876 41 314 274
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Tagatiseks panditud vara bilansiline maksumus
eurod

31.12.2017

31.12.2016

Ehitised

3 552 104

5 626 065

91 698

63 540

3 643 802

5 689 605

Maa
Kokku

EIB ja NIB laenude tagatiseks ei ole seatud pante. EIB laenu tagab Rahandusministeeriumi antud 52,2 mln
euro suuru e gara tii. Raha dus i isteeriu iga o s l itud
l euro suuru e ar elduskrediidi lepi g.
2017. aastal (samuti 2016. a.) arvelduskrediiti ei kasutatud.
V etud lae
eurodes Intress

Lepingu algus

Lepi gu l pp

NIB

08.06.2006

12.09.2028

21,2 mln 6 kuu euribor+0,22%

NIB

09.10.2017

05.10.2037

24,5 mln 6 kuu euribor+0,85%

EIB laenud

16.09.2011

26.06.2034

43,5 mln 6 kuu euribor+(0,40% - 0,75%)

Swedbank laenud

2009 -2012

2018 - 2022

1,7 mln 6 kuu euribor+(1,29% - 1,95%)

2009

2018

Laen

SEB Pank

0,4 mln 6 kuu euribor+2,5%

V lad ja ette aksed

Lisa 14

31.12.2017

31.12.2016

Lisa

V lad tar ijatele

9 663 538

11 660 193

15

V lad t

9 390 804

8 455 768

16

3 499 632

3 167 313

6

322 752

334 718

16 352

15 614

0

23 800

22 893 077

23 657 406

eurod

31.12.2017

31.12.2016

V lad tar ijatele toodete ja tee uste eest

9 221 647*

9 852 574

441 890

1 774 420

9 663 538

11 660 193

eurod

tjatele

Maksu lad
Muud saadud ettemaksed
I tressi lad
Muud iit lad
Kokku v lad ja ette aksed

Lisa 15

V lad tar ijatele

V lad tar ijatele p hi ara eest
Kokku v lad tar ijatele
*ei sisalda pikaajalist

Lisa

14

lga tar ijale
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V lad t

v tjatele
31.12.2017

31.12.2016

4 849 008

4 283 791

Maksukohustised

3 198 722

2 903 965

Puhkusetasude kohustis

1 327 354

1 256 356

15 720

11 656

9 390 804

8 455 768

2017

2016

792 058

679 764

-552 586

-739 025

Eraldise moodustamine

382 025

851 319

Eraldis seisuga 31.12.

621 497

792 058

eurod
T

tasude kohustis

Majanduskulude kohustis
Kokku v lad t

Lisa 17

v tjatele

Eraldised

eurod
Eraldis seisuga 31.01.
Eraldise kasutamine perioodil

Lisa 18

Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

Tulude a kajastatud sihtotstar elised tasud, a

etused ja toetused toetajate l ikes
31.12.2017

31.12.2016

Tartu Ülikool

3 538 452

3 322 038

Terviseamet

122 530

0

86 741

0

875 864

193 177

Välis i isteeriu

46 740

132 600

Eesti Teaduste Agentuur

38 576

4 576

Toetused

11 026

0

9 555

370 276

0

610 328

4 729 483

4 738 854

eurod

Muud sihtfinantseerimised
Sotsiaalministeerium

Välis ai e sihtfi a tseeri i e
“A P hja - Eesti Regionaalhaigla
Eurooparegionaalarengu ehituse projekt
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja
toetused.
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Sihtotstarbeliste tasude otsesed kulud
2017

2016

Lisa

3 659 509

3 826 479

21

116 855

157 137

Muud kulud

48 911

25 121

Koolituskulud

26 479

110 951

3 851 753

4 119 688

eurod
T

j ukulud

Tegevuskulud

Kokku kulud

Tulud ettev tlusest

Lisa 19

2017

2016

165 804 426

152 054 839

18 313 647

17 505 641

1 377 493

1 305 151

Üüritulud

611 853

620 278

Muud teenused

501 986

486 439

Toitlustus

394 201

433 637

Koolitusteenuste osutamine

352 555

307 700

Kindlustamata isikute raviteenus

148 219

218 891

97 559

92 703

187 601 939

173 025 279

eurod
Tee uste
Muude

üük Haigekassale
editsii iliste tee uste

Patsientide omaosalus

Ra i ite

üük

Kokku tulu ettev tlusest

üük
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Tegevuskulud
2017

2016

23 325 161

21 264 014

Muud ostetud meditsiinilised teenused

9 275 910

8 414 192

Meditsiinilised materjalid

9 088 765

8 478 155

Operatsiooni abimaterjalid

6 910 658

7 128 868

Kinnistute ja hoonete majandamiskulud

5 843 102

5 823 095

Meditsiiniliste seadmete majandamiskulud

3 587 673

3 552 652

Ostetud meditsiinilised teenused

2 721 866

2 370 384

Eri- ja vormiriietus

1 681 153

1 075 647

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud

1 602 667

3 630 376

Koolituskulud s.h. koolituslähetused

1 121 198

697 965

Inventari majandamiskulud

997 111

1 422 084

Toiduained ja toitlustusteenused

964 382

883 897

Administreerimiskulud

814 736

835 136

“ idukite

905 073

840 179

590 709

669 829

48 487

32 893

Tootmiskulud

43 508

76 027

Lähetuskulud .a. koolituslähetused

12 084

8 754

Kokku mitmesugused tegevuskulud

69 534 245

67 204 148

eurod
Ravimid

aja da iskulud

Mitmesugused majanduskulud
Uurimis- ja are dust

Lisa 21

T

d

j ukulud

eurod

2017

2016

T

tasud, tule ustasud, puhkusetasud ja pree iad

68 771 051

63 649 043

T

j ukuludelt ar estatud

22 818 463

21 022 492

425 345

284 099

aksud

T j ukulud klassifitseeritud erisoodustuse a koos
arvestatud maksudega
Kokku t

j ukulud

92 014 858

84 955 633

Kokku t

j ukulu il a sihtfi a tseeritud kuludeta

88 355 350

81 129 154

3842

3805

T

tajate kesk i e arv taa datud täist

ajale

Lisa

18
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Muud kulud
2017

2016

10 454 849

10 446 392

Muud

79 325

55 879

Trah id, ii ised ja hü itised

78 587

98 405

9 635

1 471

Valuuta kursivahed

1 981

4 827

Varude allahindlus

-57 519*

21

Kokku muud kulud

10 566 858

10 606 995

eurod
Käi e aksu kulud

E at e äoliselt laeku ad

uded

Vare allahi
tühistatud.

atud arude eto realiseeri is äärtus on t us ud, seet ttu o varasem allahindlus

Lisa 23

Finantstulu ja -kulud

eurod
Intressitulu hoiuselt
I tressikulu lae udelt ja

lakirjadelt

Muud finantstulud ja -kulud
Kokku muud finantstulud ja -kulud

2017

2016

169

31 394

-193 969

-248 713

-79 170

-69 578

-272 970

-286 897
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Seotud osapooled

Seotud osapoolteks loetaks:





“ihtasutusi, ille üks asutajatest o ko tser P hja - Eesti Regionaalhaigla;
P hja - Eesti Regio aalhaigla tege - ja k rge a juhtko a liik eid i g e de alitse a i olulise
ju
all ole aid sihtasutusi, ittetulu dusühi guid ja äriühi guid;
P hja - Eesti Regio aalhaigla tütarette tete juhatuse liik eid i g e de alitse a i olulise
ju all
ole aid sihtasutusi, ittetulu dusühi guid ja äriühi guid;
P hja - Eesti Regio aalhaigla tege - ja k rge a juhtko a liik ete ja tütarette tete juhatuse liik ete
pereliikmeid, kelleks loetakse a ikaasa, elukaasla e ja laps i g e de alitse a i olulise
ju all
ole aid sihtasutusi, ittetulu dusühi guid ja äriühi guid.

Tehingud seotud osapooltega.
1. P hja - Eesti Regionaalhaigla ja ko tser i kuulu ate tütarette tete tege - ja k rge a juhtko a
liikmete i g e de alitse a i olulise
ju all ole ate sihtasutuste, ittetulu dusühi gute ja
äriühi gute tehingud.
eurod

2017

2016

N uded

4 961

3 367

Kohustised

2 000

0

Ostud

0

79 125

Müük

52 246

55 040

2. Tehingud sihtasutustega,

ille üks asutajatest o ko tser P hja - Eesti Regionaalhaigla.
2017

2016

N uded

36 499

23 872

Kohustised

42 598

16 096

Sihtkapitali sissemakse kohustis

700 000

0

Ostud

295 370

24 863

Müük

137 447

186 631

2017

2016

605 572

546 317

eurod

Muud olulised tehingud
eurod
t

j ukulu, sh erisoodustuste ja

aksukulu
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Bilansipäevajärgsed sü d used

2018. aastal asuti lä irääki istesse NIB pa gaga, et uuta laenulepingu eritingimus. “oo o ühtlustada
k ikide lae ude eritingimused 2017. aasta o e ris s l itud lae ulepi guga.
“A Hiiu aa Haigla üle ii i e „Glo al Budget p hi ttele alates
. aasta . aprillist. Eesti Haigekassaga
s l ita kokkulepe aita tagada Hiiu aale piisa a tege uskulude katte.
SA Hiiumaa Haigla tasub veebruaris 2018. aastal e etähtaegsel lae ujäägi A“ “EB Pa gale su
eurot ja
. aasta ais A“ “ ed a k´ile su
as
eurot.

as
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E aettev tte ko solideeri ata

aja dusaasta arua ded

Bilanss
31.12.2017

31.12.2016

Raha

40 635 717

33 468 489

N uded ja ette aksed

17 973 614

18 091 618

3 232 435

3 068 597

61 841 766

54 628 704

2 100 000

0

Finantsinvesteeringud

3 195

3 195

Materiaal e p hi ara

139 936 497

142 951 071

753 083

291 064

PÕHIVARA KOKKU

142 792 775

143 245 331

VARAD KOKKU

204 634 541

197 874 035

3 923 718

2 389 016

22 296 859

22 668 620

585 921

759 058

27 000

61 764

26 833 498

25 878 458

594 857

0

V lakohustised

60 352 395

64 276 114

PIKAAJALISED KOHUSTISED KOKKU

60 947 252

64 276 114

KOHUSTISED KOKKU

87 780 750

90 154 572

“ihtkapital i i äärtuses

34 243 357

34 243 357

Eelmiste perioodide tulem

73 476 106

72 801 404

9 134 328

674 702

NETOVARA KOKKU

116 853 791

107 719 463

KOHUSTISED JA NETOVARA KOKKU

204 634 541

197 874 035

eurod
VARAD
Käibevara

Varud
KÄIBEVARA KOKKU
P hivara
Osalus tütarette tetes

I

ateriaal e p hi ara

KOHUSTISED
Lühiajalised kohustised
V lakohustised
V lad ja ette aksed
Eraldised
Sihtotstarbeliste toetuste kohustis
LÜHIAJALISED KOHUSTISED KOKKU
Pikaajalised kohustised
V lg tar ijale

Netovara

Aruandeaasta tulem
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Tulemiaruanne
2 017

2 016

4 642 665

4 735 958

176 445 091

163 146 827

11 164

-479 241

181 098 920

167 403 544

-3 812 167

-4 109 302

Antud annetused ja toetused

-35 290

-16 821

Mitmesugused tegevuskulud

-66 187 166

-64 388 389

T

-81 522 946

-74 962 676

-10 030 515

-12 718 972

-10 110 964

-10 259 623

-171 699 048

-166 455 783

9 399 873

947 761

-265 545

-273 059

9 134 328

674 702

eurod
Tulud
Annetused ja toetused
Tulu ette tlusest
Muud tulud
TULUD KOKKU
Kulud
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

j ukulud

P hi ara kulu

ja äärtuse langus

Muud kulud
KULUD KOKKU
PÕHITEGEVUSE TULEM
Muud finantstulud ja -kulud
ARUANDEAASTA TULEM
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Rahavoogude aruanne

2017

2016

3 770 764

8 379 844

-7 500

0

180 011 145

164 327 530

Välja aksed tee uste ja kaupade ost isel

-81 309 492

-74 163 112

Välja akstud t

-84 563 372

-78 394 994

13 549

35 935

-185 634

-263 656

17 729 460

19 921 547

-7 580 524

-8 496 354

7 308

905 125

-600 000

0

-8 173 216

-7 442 732

-2 389 096

-2 225 806

-1 920

0

-2 389 016

-2 225 806

7 167 228

12 253 009

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses

33 468 489

21 215 480

RAHA JA RAHA EKVIVALENTIDE MUUTUS

7 167 228

12 253 009

Raha ja raha ek i ale did perioodi l pus

40 635 717

33 468 489

eurod
Rahavood p hitegevusest
Laekunud sihtfinantseeringud, toetused ja annetused
Makstud toetus
Laeku ised tee uste ja kaupade

üügist

j ukulud

Laekunud intressid
Makstud intressid
KOKKU RAHAVOOD PÕHITEGEVUSEST
Rahavood investeerimistegevusest
Tasutud materiaalse ja i
soetamisel
Laeku ised

ateriaalse p hi ara

ateriaalse p hi ara

üügist

“isse aksed tütarhaiglate sihtkapitali
KOKKU RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST
Rahavood finantseerimistegevusest
Tagasi makstud laenud
Tagasi makstud kapitalirendikohustised
KOKKU RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST
KOKKU RAHAVOOD
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Netovara aruanne
eurod

Sihtkapital

Akumuleeritud
tulem

Netovara kokku

31.12.2015

34 243 357

72 801 404

107 044 761

0

674 702

674 702

34 243 357

73 476 106

107 719 463

0

9 134 328

9 134 328

34 243 357

82 610 434

116 853 791

Majandusaasta tulem

31.12.2016

Majandusaasta tulem

31.12.2017
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Aruande digitaalallkirjad
Aruande lõpetamise kuupäev on: 03.04.2018
sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla (registrikood: 90006399) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on
elektrooniliselt kinnitanud:
Allkirjastaja nimi

Allkirjastaja roll

Allkirja andmise aeg

AGRIS PEEDU

Juhatuse liige

03.04.2018

SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE
Sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla nõukogule
Arvamus
Oleme auditeerinud sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla ja tema tütarsihtasutuste (kontsern) konsolideeritud raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab konsolideeritud bilanssi seisuga 31. detsember
2017 ning eeltoodud kuupäeval lõppenud majandusaasta konsolideeritud tulemiaruannet, konsolideeritud netovara muutuste aruannet, konsolideeritud rahavoogude aruannet ja konsolideeritud raamatupidamise
aastaaruande lisasid ning konsolideeritud aastaaruande koostamisel kasutatud peamiste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet.
Meie arvates kajastab kaasnev konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes osades õiglaselt kontserni finantsseisundit seisuga 31. detsember 2017 ning sellel kuupäeval lõppenud
majandusaasta konsolideeritud finantstulemust ja konsolideeritud 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
konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande auditiga“. Me oleme kontsernist sõltumatud kooskõlas kutseliste arvestusekspertide eetikakoodeksiga (Eesti), ja oleme täitnud oma muud eetikaalased
kohustused vastavalt eetikakoodeksi 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 konsolideeritud raamatupidamise aastaaruannet ega meie asjaomast vandeaudiitori aruannet.
Meie arvamus konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande kohta ei hõlma muud informatsiooni ja me ei tee selle kohta mingis vormis kindlustandvat järeldust.
Seoses meie konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande auditiga on meie kohustus lugeda muud informatsiooni ja kaaluda seda tehes, kas muu informatsioon oluliselt lahkneb konsolideeritud
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 konsolideeritud raamatupidamise aastaaruandega
Juhtkond vastutab konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande koostamise ning õiglase esitamise eest kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga ning sellise sisekontrollisüsteemi eest nagu juhtkond
peab vajalikuks, võimaldamaks konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande korrektset koostamist ja esitamist ilma pettustest või vigadest tulenevate oluliste väärkajastamisteta.
Konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande koostamisel on juhtkond kohustatud hindama kontserni 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 kontserni likvideerida või tegevuse lõpetada või tal puudub sellele realistlik
alternatiiv.
Need, kelle ülesandeks on valitsemine, vastutavad kontserni raamatupidamise aruandlusprotsessi üle järelevalve teostamise eest.

Vandeaudiitori kohustused seoses konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande auditiga
Meie eesmärk on saada põhjendatud kindlus selle kohta, kas konsolideeritud 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 konsolideeritud 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 konsolideeritud 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 kontserni 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 kontserni suutlikkuses jätkata jätkuvalt tegutsevana. Kui me teeme järelduse, et eksisteerib oluline ebakindlus, oleme kohustatud juhtima
vandeaudiitori aruandes tähelepanu konsolideeritud 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 kontserni suutlikkust jätkata jätkuvalt tegutsevana;
• hindame konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande üldist esitusviisi, struktuuri ja sisu, sealhulgas avalikustatud informatsiooni, ning seda, kas konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne esitab
aluseks olevaid tehinguid ja sündmusi viisil, millega saavutatakse õiglane esitusviis;
• hangime kontserni majandusüksuste või äritegevuste finantsteabe kohta piisava asjakohase tõendusmaterjali, et avaldada arvamus kontserni konsolideeritud finantsaruannete kohta. Me vastutame
kontserniauditi juhtimise, järelevalve ja läbiviimise eest. Me oleme ainuvastutavad oma auditiarvamuse eest.
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.

/allkirjastatud digitaalselt/
Stan Nahkor
Vandeaudiitori number 508
Ernst & Young Baltic AS
Audiitorettevõtja tegevusloa number 58
Rävala pst 4, 10143 Tallinn
3. aprill 2018

Audiitorite digitaalallkirjad
sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla (registrikood: 90006399) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruandele lisatud audiitori
aruande on digitaalselt allkirjastanud:
Allkirjastaja nimi

Allkirjastaja roll

Allkirja andmise aeg

STAN NAHKOR

Vandeaudiitor

03.04.2018

Tegevusalad
Tegevusala

EMTAK kood

Põhitegevusala

Haiglaraviteenused

86101

Jah

Sidevahendid
Liik

Sisu

Telefon

+372 6171350

Faks

+372 6171200

E-posti aadress

info@regionaalhaigla.ee

Veebilehe aadress

www.regionaalhaigla.ee

