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Tegevusaruanne
SA Hille Tänavsuu Vähiravifond Kingitud Elu on Eesti esimene eraalgatuslik vähiravi toetusfond. Fondi põhieesmärk on toetada nn
mittekulutõhusaks tunnistatud vähihaigeid, kelle ravi ei rahasta haigekassa. Võimaldades abivajajatele hädavajaliku ja moodsa, ent Eesti
inimese rahakotile üle jõu käiva vähiravi, kingime neile uue lootuse, võimaluse terveneda ja elada täisväärtuslikku elu oma lähedaste keskel.
Fond töötab selle nimel, keegi ei peaks jääma sellest võimalusest ilma rahanappuse tõttu. Et iga Eesti vähihaige saaks võimaluse proovida
moodsaimat ravi. Lisaks soovib fond propageerida Eestis ühiskonnas heategevust kui elustiili. Avada inimeste südameid võitlema “omade” eest,
keda isiklikult ei tunne.
Fond asutati 5. veebruaril 2014 Toivo Tänavsuu, Hille Tänavsuu ja Janek Mäggi poolt. Fondi loomise ajendiks oli staažika ajakirjaniku Hille
Tänavsuu pikk võitlus vähihaigusega. Hille sai ühe lisa eluaasta tänu ülikallile kopsuvähiravimile, mille aitasid muretseda paljud toetajad. Selle
aasta jooksul täitusid mitmed tema unistused ja ta sai ravimatu haigusega elada oma lähedaste seltsis. Kui Hille 2014. aasta kevadel lõpuks
haigusele alla vandus jäi tema mälestuseks tegutsema fond, mis aitab nüüd paljusid teisi Hillega sarnases olukorras olevaid inimesi.
2016. aasta oli fondi jaoks taas kasvu ning uute rekordite purustamise aasta. Fondi tegevusmaht kasvas, kuid samas ei olnud kasv nii kiire kui
2015. aastal. Kui 2014. aastal toetas fond 11 eestimaalast ja 2015. aastal oli abisaanuid 50, siis 2016. aastal toetas “Kingitud elu” 45 inimest
kokku 68 korral. See tähendab, et paljud abisaanud said toetust mitu korda, kuna nende ravi toimis hästi.
Tänu annetuste kasvule on fond saanud toetada peaaegu kõiki, kes fondi poole pöördusid ja kuuluvad fondi sihtgruppi – nn mittekulutõhusate
vähihaigete hulka, kelle ravi ei toeta haigekassa (fondi toetuste täpsemad kriteeriumid leiab veebilehelt www.kingitudelu.ee). Siiski oli fond 2016.
aasta hilissuvel lühiajaliselt sunnitud uute abitaotluste vastuvõtmise peatama, kuna raha sai otsa.
Fondi tulu annetustest oli 2016. aastal kokku 830 078 eurot. 40 abisaanut olid vanuses 4-76. Mitmed neist on jätkanud ravi pikemaajaliselt ning
fond toetab neid jätkuvalt. Fond panustas inimeste ravidesse kokku 706 576 eurot. 45 abisaanut panustaid oma ravidesse omaosalustena kokku
102 807 eurot, mis näitab, et selg vastu seina olukorras on inimesed valmis ka ise oma ravi finantseerimiseks kõik võimalused käiku
laskma. Suuri reserve fondi ei kogunenud - kõik laekunud annetused sai kiiresti paigutatud ravide alla.
Fond tegi patsientidele aasta jooksul kättesaadavaks kokku ligi kümme erinevat vähiravimit (teiste hulgas Keytruda, Vectibix, Stivarga,
Imbruvica, Avastin, Imnovid, Caprelsa, Opdivo, Sutent, Dinutuximab Beta jt), mida ei haigekassa täielikult ei rahasta. Enamikelt ravimitootjatelt
on fondil õnnestunud saada hinnasoodustus ravimite ametlikest hindadest.
Vähiravifondil “Kingitud elu” on üks palgaline töötaja - tegevjuht (või juhataja), kellele annab suuniseid fondi nõukogu. 2016. aastal juhtis fondi
selle asutaja Toivo Tänavsuu, kes asendas selles ametis lapsehoolduspuhkusel viibivat tegevjuhti Kersti Ringmetsa. Kuid aasta lõpus kuulutati
välja avalik konkurss fondile uue tegevjuhi leidmiseks. Konkursil osales 27 kandidaati ning neist valis fondi nõukogu välja Katrin Kuusemäe, kes
asus fondi juhtima 22. veebruaril 2017.
Toetuse taotluste kriteeriumitele vastavust hindab ja nende üle otsustab fondi nõukogu. Nõukokku kuulub üheksa liiget: onkoloogid dr Peeter
Padrik, dr Hele Everaus, dr Kadri Putnik, dr Edward Laane ja dr Kristiina Ojamaa, ning samuti Janek Mäggi, Rita Rätsepp ja Erik Sakkov. Fondi
nõukogu kompetentsus onkoloogia valdkonnas on Eesti parimaid.
Fond toetab tõenduspõhist, müügiloaga ning konkreetsele patsiendile näidustatud onkoloogilist ravi, mida ei toeta haigekassa, kuid mille kohta
on patsiendil selge suunis oma raviarstilt. Samas ei vastandu me otseselt ka vähi alternatiivravsetele ravivõimalustele. Eesmärk ei ole mitte
kirglikult võidelda ravimikeemia nimel, vaid hoida fookus ravimivõimalustel, mida toetavad usaldusväärsed kliinilised uuringud.
Majandamiskulusid üritab fond hoida minimaalsel tasemel. Palgalisi töötajaid on jätkuvalt üks, kontorit fondil pole, paljud vajalikud teenused
hangime koostööpartnerite abiga, kelle hulgas on Ernst & Young, Deloitte, Fifaa, Age McCann, Viking Motors Tammsaare jt. Fondi nõukogu
suunise kohaselt peavad fondi tegevuskulud (sh palgakulud, trükikulud, reklaamikulud, kontorikulud jms) mahtuma 8 protsendi piiresse (8
protsenti kõikidest annetustest) ja fond on sellest suunisest kinni hoidnud kõikidel aastatel. 2016. aastal kulus fondi ülalpidamiseks seitse
protsenti kõikidest annetustest. See tähendab, et 93 protsenti annetustest läks otse patsientide raviarvete tasumiseks.
Fond on alates 2015. aasta algusest tulumaksusoodustusega sihtasutuste ja MTÜde nimekirjas.
Fond kogub annetusi nii pangaülekande teel, sularahas, pangakaardiga kui ka PayPali kaudu.
Valik fondi ettevõtmisi 2016. aastal:
- Mitmed inimesed palusid oma sõpradel ja tuttavatel juubelikingi raha fondi annetada. Firmad pidasid juubeleid ja palusid partneritel kingituse
asemel vähihaigeid toetada.
- Kogusime annetusi paljudel suvefestivalidel, teiste hulgas Viru Folgil, Viljandi Folgil, Õllesummeril, Tallinna Merepäevadel, Weekend Festivalil,
Retrobestil, Arvamusfestivalil jm, samuti Memory kontserttuuril, Queeni kontserdil, Rahvusooper Estonia etenduste vaheaegadel (veebruaris
2016), vabariigi aastapäeva paraadil.
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- Korraldasime presidendi vastuvõtu kleitide heategevusliku oksjoni, mille raames leidsid uue omaniku kümmekord kaunist kleiti. Teiste hulgas
annetasid oma kleidi Lenna Kuurmaa, Kadri Simson, Anna-Greta Tsahkna, Heidy Purga, Astrid Nõlvak jt.
- Korraldasime ametist lahkunud presidend Toomas Hendrik Ilvese kikilipsude heategevusliku oksjoni.
- Osalesime Alexela Eesti korvpalli meistriliiga mängudel, kogudes annetusi ja viies läbi heategevuslikke oksjone. Esimest korda kogusime
annetusi ka jalgpallimängul.
- Teist aastat järjest korraldasime kevadel üleriigilised annetuste kogumise suurtalgud. 14. mail sai vähiravifondi „Kingitud elu” annetada ühtaegu
ligi 50 kaubandussõlmes üle Eesti: Tallinnas, Tartus, Pärnus, Kuressaares, Viljandis, Jõgeval jm. Ligi 70 vabatahtlikku, teiste hulgas ministrid
Kristen Michal ja Marina Kaljurand ning rahvasaadikud Viktoria Ladõnskaja, Jaak Madison, Jüri Ratas, Martin Kukk, Kalle Palling, Siret Kotka,
Martin Repinski, Kalle Laanet ja Andres Ammas kogusid ühe päevaga annetustena üle 80 kilogrammi sularaha.
- Vähiravifond alustas koostööd ettevõtjatega. Näiteks sõlmisime koostöömemorandumi Mustamäel tegutseva Sanare Hambakliinikuga, kes
annetab iga keraamilise hambaproteesi müügist vähihaigetele 5 eurot.
- Kutsusime jõulude ajal ettevõtjaid ja eraisikuid loobuma tarbetutest jõulukinkidest ning annetama selle asemel vähihaigete heaks. Vähiravifondi
vabatahtlikud küpsetasid koostöös Vahvlihaldjatega kahe päeva jooksul mitu tuhat vahvlit, mis läksid jõulukingituseks nende ettevõtete
koostööpartneritele, kes toetasid annetusega vähihaigeid. Jõulukuul lisandus fondi kokku üle 225 000 euro.
- Müüsime kaubandusvõrgus üle 10 000 heategevusliku helkuri.
2017.aasta
2017. aastal on vähiravifondi “Kingitud elu” eesmärk jätkata oma senist missiooni, kindlustades hädavajaliku ja õigeaegse moodsa ravi ning
elamise ja tervenemise võimaluse kõikidele Eesti vähihaigetele, kelle jaoks haigekassa vahendeid ei jätku. Veelgi aktiivsemalt otsime
koostöövõimalusi erinevate ettevõtetega ning jätkame annetuste kogumist üle Eesti erinevatel üritustel.
Veebruaris asus vähiravifondi juhtima Katrin Kuusemäe. Toivo Tänavsuu jätkab mittepalgalise juhatuse liikmena. Annetusi aitab koguda üle saja
vabatahtliku.
2017. aasta esimeses pooles on abitaotluste arv märgatavalt kasvanud. Ainuüksi esimese nelja kuuga on fond toetanud ligi 25 inimest. Taotluste
arvu kasv paneb fondile järjest suurema vastutuse, kuid samas annab ka suurema võimaluse kinkida lootust ja elupäevi suuremale hulgale Eesti
inimestele.
Fond kutsub kõiki eestimaalasi üles hakkama fondi püsiannetajateks, panustades vähihaigete heaks iga kuu endale jõukohase summaga. Vaid
üheskoos saame kinkida elupäevi absoluutselt kõikidele abivajajatele. Püsiannetajaks saab hakata fondi kodulehel www.kingitudelu.ee lihtsa
pangalingi kaudu mõne sekundiga.
Fond räägib kaasa Eesti tervishoiupoliitika jätkusuutlikkuse üle käivates aruteludes. Meie seisukoht on, et Eesti meditsiin vajab küll oluliselt raha
juurde (sest valdkonna rahastus on paljude Euroopa riikidega võrreldes oluliselt kesisem). Kuid samas oleme tõestanud, et absoluuselt kõikidele
vähihaigetele parima ravi võimaldamiseks ei ole vaja hiigelsummasid. Piisab umbes miljonist eurost aastas. Leiame, et haigekassa võiks ja
saaks võtta vähiravifondilt üle nende patsientide ravi rahastamise, kelle ravi toimib hästi.
2017. aasta veebruaris tähistas fond koos oma vabatahtlike ja koostööpartneritega fondi 3. sünnipäeva. Kolme aasta jooksul on “Kingitud elu”
kinkinud lootuse ja elamise võimaluse enam ligi 100 inimesele ning panustanud ravidesse üle 1,6 miljoni euro eraannetusi.
Peamised finantsnäitajad majandusaastal:

Eurodes

2016

2015

Teenitud tulud

830 078

761 805

Otseselt ravi finantseerimisega seotud kulud

706 576

596 280

Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (kordades)

2,24

1,83

Lühiajaliste kohustuste kattekordaja = Käibevara / Lühiajalised kohustused
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2016

31.12.2015

291 786

248 605

61 817

38 104

2 094

2 535

355 697

289 244

355 697

289 244

Võlad ja ettemaksed

158 782

158 152

Kokku lühiajalised kohustised

158 782

158 152

158 782

158 152

250

250

130 842

28 132

65 823

102 710

196 915

131 092

355 697

289 244

Lisa nr

Varad
Käibevarad
Raha
Nõuded ja ettemaksed
Varud
Kokku käibevarad
Kokku varad

2

Kohustised ja netovara
Kohustised
Lühiajalised kohustised

Kokku kohustised

4

Netovara
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem
Aruandeaasta tulem
Kokku netovara
Kokku kohustised ja netovara
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Tulemiaruanne
(eurodes)

2016

2015

Lisa nr

830 078

761 805

5

13

14

830 091

761 819

-706 576

-596 280

6

Mitmesugused tegevuskulud

-15 575

-23 109

7

Tööjõukulud

-42 067

-39 728

8

Muud kulud

0

-12

-764 218

-659 129

65 873

102 690

0

-153

-50

173

65 823

102 710

Tulud
Annetused ja toetused
Muud tulud
Kokku tulud
Kulud
Jagatud annetused ja toetused

Kokku kulud
Põhitegevuse tulem
Intressikulud
Muud finantstulud ja -kulud
Aruandeaasta tulem

6

Sihtasutus Hille Tänavsuu Vähiravifond Kingitud Elu

2016. a. majandusaasta aruanne

Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2016

2015

65 873

102 690

-23 713

-26 178

Varude muutus

441

7 253

Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus

630

150 860

43 231

234 625

Saadud laenude tagasimaksed

0

-100 000

Makstud intressid

0

-2 991

Kokku rahavood finantseerimistegevusest

0

-102 991

Lisa nr

Rahavood põhitegevusest
Põhitegevuse tulem
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus

Kokku rahavood põhitegevusest

2

4

Rahavood finantseerimistegevusest

Kokku rahavood
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses
Raha ja raha ekvivalentide muutus
Valuutakursside muutuste mõju
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

43 231

131 634

248 605

116 798

43 231

131 634

-50

173

291 786

248 605
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Kokku netovara
Sihtkapital/Osakapital
nimiväärtuses
31.12.2014
Aruandeaasta tulem
31.12.2015
Aruandeaasta tulem
31.12.2016

Akumuleeritud tulem

250

28 132

28 382

0

102 710

102 710

250

130 842

131 092

0

65 823

65 823

250

196 665

196 915
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
Sihtasutus Hille Tänavsuu Vähiravifond Kingitud Elu 2016. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti
hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti raamatupidamise seaduses, mida täiendavad
Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.
Sihtasutus Hille Tänavsuu Vähiravifond Kingitud Elu tulemiaruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist.
Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.
Raha
Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis „Raha“ kirjel ja rahavoogude aruandes arvelduskontodel olevat raha.
Põhitegevuse rahavood on arvestatud kasutades kaudset meetodit. Finantseerimistegevuse rahavood on esitatud
aruandeperioodi brutolaekumiste ja -väljamaksetena.
Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustised
Sihtasutuse arvestusvaluutaks on euro, kõiki teisi valuutasid loetakse välisvaluutadeks.
Välisvaluutas fikseeritud rahalised varad ja kohustused hinnatakse bilansipäeva seisuga ümber eurodesse bilansipäeval ametlikult kehtivate
Euroopa Keskpanga valuutakursside alusel. Ümberhindamise tulemusena saadud kursikasumid ja -kahjumid kajastatakse aruandeperioodi
kasumiaruandes muude finantstulude ja -kulude real.
Nõuded ja ettemaksed
Nõuetena ostjate vastu kajastatakse sihtasutuse tavapärase põhitegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu
kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses, mis on võrdne nende nominaalväärtusega.
Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised ja muud lühiajalised nõuded) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Lühiajaliste nõuete
korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus tagasimaksed ning võimalikud allahindlused),
mistõttu lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuvas summas.
Varud
Varud võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostukulutustest ja muudest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende
olemasolevasse asukohta ja seisundisse.
Varude arvestamisel on kasutatud FIFO meetodit. Varud on kajastatud bilansis nende soetusmaksumuses või neto realiseerimismaksumuses,
sõltuvalt sellest, kumb on madalam.

Finantskohustised
Kõik finantskohustused (laenud, võlad hankijatele, viitvõlad ning muud lühiajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende
soetusmaksumuses. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil. Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud
soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele
kuuluvas summas.
Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast; või sihtasutusel
pole tingimusteta õigust kohustise tasumist edasi lükata rohkem kui 12 kuud pärast bilansikuupäeva.
Annetused ja toetused
Mittesihtotstarbelised annetused ja toetused kajastatakse tuluna laekumise hetkel või hetkel, mil annetus/toetus muutub sissenõutavaks.
Annetusi ja toetusi, mis on oma olemuselt sissemaksed sihtasutuse põhikapitali, ei kajastata tuluna tulemiaruandes, vaid kajastatakse netovara
muutusena bilansis ja netovara muutuste aruandes.
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Seotud osapooled
Sihtasutus Hille Tänavsuu Vähiravifond Kingitud Elu aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:
a. asutajat
b. tegev- ja kõrgemat juhtkonda;
c. eespool nimetatud isikute lähedasi pereliikmeid ja nende poolt kontrollitavaid või nende olulise mõju all olevaid ettevõtteid.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2016

12 kuu jooksul

Lisa
nr

Maksude ettemaksed ja
tagasinõuded

4 418

4 418

Muud nõuded

2 095

2 095

2 095

2 095

Viitlaekumised
Ettemaksed

2 509

2 509

Tulevaste perioodide
kulud

1 045

1 045

Muud makstud
ettemaksed

1 464

1 464

47 825

47 825

4 970

4 970

61 817

61 817

Muud nõuded
Nõuded toetuste saajate
vastu
Kokku nõuded ja
ettemaksed

31.12.2015

Maksude ettemaksed ja
tagasinõuded

12 kuu jooksul

1 856

17 663

17 663

17 663

17 663

1 119

1 119

Tulevaste perioodide
kulud

466

466

Muud makstud
ettemaksed

653

653

830

830

Nõuded toetuste saajate
vastu

16 636

16 636

Kokku nõuded ja
ettemaksed

38 104

38 104

Viitlaekumised
Ettemaksed

Muud nõuded

9

Lisa
nr

1 856

Muud nõuded

3

3

9

Muud nõuded sisaldavad 31.12.2016 seisuga laekumata annetusi heategevuslike helkurite eest 20 886 eurot (31.12.2015: 830 eurot)
ning laekumata sihtotstarbelisi annetusi 26 939 eurot (31.12.2015: 0 eurot).
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Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

31.12.2016
Ettemaks
Käibemaks
Üksikisiku tulumaks
Sotsiaalmaks
Kohustuslik kogumispension

31.12.2015

Maksuvõlg

Ettemaks

0

203

0

938

0

650

1 595

0

1 106

145

0

100

Ettemaksukonto jääk

1 740

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad

4 418

0
203

1 856

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2016
Võlad tarnijatele

12 kuu jooksul

Lisa nr

54 577

54 577

6 477

6 477

9

Maksuvõlad

203

203

3

Muud võlad

97 525

97 525

158 782

158 782

Võlad töövõtjatele

Kokku võlad ja ettemaksed

31.12.2015
Võlad tarnijatele

12 kuu jooksul
75 138

75 138

8 990

8 990

842

842

842

842

73 182

73 182

158 152

158 152

Võlad töövõtjatele
Saadud ettemaksed
Muud saadud ettemaksed
Muud võlad
Kokku võlad ja ettemaksed

Lisa nr

9

Muude võlgadena kajastatakse nõukogu otsuste alusel tekkinud kohustust tasuda toetuse taotlejate ravikulud.

Lisa 5 Annetused ja toetused
(eurodes)

2016

2015

Mittesihtotsatarbelised annetused ja toetused

830 078

761 805

Kokku annetused ja toetused

830 078

761 805

2016

2015

Rahaline annetus

830 078

761 805

Kokku annetused ja toetused

830 078

761 805

Rahalised ja mitterahalised annetused

11

Sihtasutus Hille Tänavsuu Vähiravifond Kingitud Elu

2016. a. majandusaasta aruanne

Annetajad on eraisikud ja erasektori ettevõtjad.

Lisa 6 Jagatud annetused ja toetused
(eurodes)

2016

2015

Toetused ravikulutuste katmiseks

706 576

596 280

Kokku jagatud annetused ja toetused

706 576

596 280

2016

2015

Energia

823

414

Kütus

823

414

154

534

0

1

Ostetud heategevuslikud helkurid

6 806

10 082

Reklaam

2 517

7 525

192

192

IT kulud

3 048

0

Muud

2 035

4 361

15 575

23 109

2016

2015

Lisa nr

Palgakulu

31 610

29 864

9

Sotsiaalmaksud

10 457

9 864

Kokku tööjõukulud

42 067

39 728

1

1

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

Mitmesugused bürookulud
Riiklikud ja kohalikud maksud

Administratiivsed teenused

Kokku mitmesugused tegevuskulud

Lisa 8 Tööjõukulud
(eurodes)

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale

Palgakulu 2016. aastal sisaldab tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasusid 31 412 (2015: 29 864).

Lisa 9 Seotud osapooled
(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

12

Sihtasutus Hille Tänavsuu Vähiravifond Kingitud Elu

2016. a. majandusaasta aruanne

31.12.2016
Nõuded
Asutajad ja liikmed
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning
olulise osalusega eraisikust
omanikud ning nende valitseva
või olulise mõju all olevad
ettevõtjad

31.12.2015

Kohustised

Nõuded

Kohustised

1 464

5 639

653

8 152

0

838

0

838

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja
muud olulised soodustused

Arvestatud tasu

2016

2015

31 412

29 864

13

SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE
Sihtasutus Hille Tänavsuu Vähiravifond Kingitud Elu nõukogule:
Oleme üle vaadanud lehekülgedel 5 kuni 13 esitatud Sihtasutus Hille Tänavsuu Vähiravifond Kingitud Elu raamatupidamise aastaaruande, mis
sisaldab bilanssi seisuga 31. detsember 2016, nimetatud kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta koostatud tulemiaruannet, rahavoogude
aruannet ning netovara muutuste aruannet ja raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning
muid selgitavaid lisasid.
Juhtkonna vastutus raamatupidamisaruannete eest
Juhatus vastutab nimetatud raamatupidamise aastaaruande koostamise ja õiglase esituse eest kooskõlas Eesti raamatupidamise seaduse ja
Raamatupidamise Toimkonna juhenditega ning sellise sisekontrolli eest, mida juhatus peab vajalikuks, et võimaldada kas pettusest või veast
tulenevate oluliste väärkajastamisteta raamatupidamise aastaaruande koostamist.
Vandeaudiitori kohustus
Meie kohustuseks on avaldada kokkuvõte raamatupidamise aastaaruande kohta. Ülevaatus viidi läbi kooskõlas ülevaatuse töövõttude
rahvusvahelise standardiga (ISRE) (Eesti) 2400 (muudetud) Möödunud perioodide finantsaruannete ülevaatamise teenus. ISRE (Eesti) 2400
(muudetud) nõuab meilt kokkuvõtte tegemist selle kohta, kas me oleme saanud teadlikuks millestki, mis paneks meid uskuma, et
raamatupidamise aastaaruanne tervikuna ei ole kõigis olulistes osades koostatud kooskõlas rakendatava finantsaruandluse raamistikuga. Selle
standardi kohaselt oleme ka kohustatud järgima asjassepuutuvaid eetikanõudeid.
Raamatupidamise aastaaruande ülevaatus kooskõlas ISRE (Eesti) 2400 ga (muudetud) on piiratud kindlust andev töövõtt. Ülevaatuse käigus
viiakse läbi protseduurid, mis eelkõige tähendab järelepäringute tegemist juhtkonnale ja teistele isikutele majandusüksuses ja analüütiliste
protseduuride rakendamist, ning hangitud tõendusmaterjali hindamist.
Ülevaatuse käigus läbiviidud protseduurid on palju vähem mahukad kui rahvusvaheliste auditeerimise standarditega (Eesti) kooskõlas tehtud
auditi käigus läbiviidud protseduurid. Seetõttu ei avalda me nende finantsaruannete kohta auditiarvamust.
Kokkuvõte
Ülevaatuse põhjal ei saanud me teadlikuks millestki sellisest, mis paneks meid uskuma, et raamatupidamise aastaaruanne ei esita kõigis
olulistes osades õiglaselt Sihtasutus Hille Tänavsuu Vähiravifond Kingitud Elu finantsseisundit seisuga 31. detsember 2016 ning sellel kuupäeval
lõppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti raamatupidamise seaduse ja Raamatupidamise Toimkonna
juhenditega.
Veiko Hintsov
Vandeaudiitor nr 328
AS Deloitte Audit Eesti
Tegevusluba nr 27
Roosikrantsi 2, Tallinn 10119
8. mai 2017

