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Tegevusaruanne
SA Hille Tänavsuu Vähiravifond Kingitud Elu on eraalgatuslik vähiravi toetusfond. Fondi põhieesmärk on toetada vähihaigeid, kelle ravi
Haigekassa ei kompenseeri. 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, et keegi ei peaks jääma sellest võimalusest ilma rahanappuse tõttu. Et iga Eesti vähihaige võiks proovida moodsaimat
ravi. Lisaks soovib fond propageerida Eesti 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 ajend oli staažika ajakirjaniku Hille
Tänavsuu pikk võitlus vähihaigusega. Hille sai ühe lisaeluaasta 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.
2018. aastal kasvasid fondi tegevusmaht ja abistamise võimalused taas hüppeliselt. Kui aastatel 2015–2016 jäi fondist abi saanud inimeste hulk
aasta lõikes 50 kanti ja 2017. aastal kasvas sajani, siis 2018. aastal sai fondist abi ligi 300 inimest. Märkimisväärselt suurenesid ka fondi tulud:
kui 2017. aastal oli fondi laekunud raha annetustest ligi 1,8 miljonit eurot, siis 2018. aastal juba üle 2,7 miljoni euro.
Kahe aasta jooksul on fond kasvanud rohkem kui kolm korda. Viie esimese tegevusaastaga on fondist abi saanud üle 650 inimese ning Eesti
inimesed on fondi panustanud üle 6,6 miljoni euro.
Tänu lahketele annetajatele on Kingitud Elu saanud toetada praktiliselt kõiki inimesi, kes abitaotlusega fondi poole on pöördunud ning kuuluvad
fondi sihtgruppi – nn mittekulutõhusate vähihaigete hulka, kelle ravi ei rahasta haigekassa (täpsemad toetuse kriteeriumid leiab veebilehelt
www.kingitudelu.ee).
Fondi tegevuse statistika naäitab, et 35–40 protsenti kõigist toetusesaajatest saavad tänu fondi abile märkimisväärse tervisekasu: vähemalt ühe
lisaeluaasta, kuid paremal juhul tunnistatakse koguni haigusevabaks. 2018. aastal toetas fond kümneid inimesi rohkem kui ühe korra, mis
näitab, et ravi mõjus neile hästi. Kokku panustas Kingitud Elu aasta jooksul vähiravisse üle 2,5 miljoni euro, mis on 48 protsenti rohkem kui aasta
varem.
Fond tegi patsientidele aasta jooksul kättesaadavaks paarkümmend eri vähiravimit (teiste hulgas Keytruda, Vectibix, Lonsurf, Stivarga,
Imbruvica, Avastin, Caprelsa, Opdivo, Perjeta, Xtandi, Sutent, Xalkori, Ibrance, Cyramza, Tagrisso, Nexavar jt), mida haigekassa täielikult ei
rahasta. Enamikult ravimitootjatelt on fondil õnnestunud saada hinnasoodustus ravimite ametlikelt hindadelt.
Vähiravifondil Kingitud Elu oli 2018. aastal üks palgaline töötaja – tegevjuht Katrin Kuusemäe, kes astus ametisse veebruaris 2017. Juhatuse
liige Toivo Tänavsuu tegutses mittepalgalisena.
Toetuse taotluste kriteeriumidele 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, dr Kristiina Ojamaa ja dr Hannes Jürgens ning samuti Janek Mäggi, Erik Sakkov ja
Kristjan Rahu. Fondi nõukogu kompetentsus onkoloogia valdkonnas on Eesti parim.
Fond toetab tõenduspõhist, müügiloaga ning konkreetsele patsiendile näidustatud onkoloogilist ravi, mida Haigekassa ei toeta, kuid mille kohta
on patsiendil selge suunis oma raviarstilt. Kuid me ei vastandu otseselt ka vähi alternatiivsetele ravivõimalustele. Eesmärk ei ole mitte kirglikult
võidelda ravimikeemia nimel, vaid hoida fookus ravivõimalustel, mida toetavad usaldusväärsed kliinilised uuringud.
Majandamiskulusid üritab fond hoida mõistlikul tasemel. Palgalisi töötajaid oli 2018. aastal üks (2019. aastal lisandus seoses tegevusmahu
suurenemisega teine palgaline töökoht), kontorit fondil pole, paljud vajalikud teenused hangime koostööpartnerite abiga, kelle hulgas on Ernst &
Young, Circle K Eesti, Deloitte, Fifaa, Age McCann, Sviiter, Silberauto, LEADELL Pilv, EfTEN Capital jt.
Fondi nõukogu suunise kohaselt peavad fondi tegevuskulud (sh palgakulud, trükikulud, reklaamikulud, kontorikulud jms) mahtuma 8 protsendi
piiresse kõikidest tuludest (nende hulgas on lõviosas annetused) ja fond on sellest suunisest kinni hoidnud kõigil aastatel. Kui 2017. aastal kulus
fondi ülalpidamiseks 4 protsenti tuludest, siis 2018. aastal vähenes kulude osakaal vaid 2,9 protsendini. See tähendab, et 97,1 protsenti tuludest
(annetustest) läks otse patsientide raviarvete tasumiseks.
Fond on alates 2015. aasta algusest tulumaksusoodustusega sihtasutuste ja MTÜde nimekirjas.
Fond kogub annetusi nii pangaülekande teel, sularahas, annetustelefonide kaudu, pangakaardiga, mobiiliarvele lisanduva annetusega kui ka
PayPali kaudu.
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Fondi tegevusest 2018. aastal
Vähiravifond Kingitud Elu ei tugine mõnele üksikule kampaaniale, vaid kogub aktiivselt annetusi aasta läbi, tehes koostööd ettevõtete ja
asutustega, panustades sotsiaalmeediale ning toetudes oma vabatahtlike võrgustikule, kus tegutseb üle saja inimese. Fond annab annetajatele
oma tegevuse kohta aktiivselt tagasisidet, rääkides abivajajate raskest võitlusest ning raporteerides nii võitudest kui ka kaotustest selles
võitluses. Vähiravifond on kui rahvaliikumine, mis ikka ja jälle mobiliseerib inimesi võitluseks ühe või teise konkreetse eestimaalase elu eest.
2018. aasta tähtsaim ja emotsionaalseim uudis tuli kevadel, kui Tallinna Lastehaigla arstid tunnistasid 6-aastase Taurise ja 8-aastase Annabeli
neuroblastoomiravi nii õnnestunuks, et haigusest pole tänaseni jälgegi. Vähiravifond toetas koostöös Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liiduga
(EVLVL) kahe raske diagnoosiga lapse ravi kokku ligi veerand miljoni euroga.
Fondi vabatahtlikud (kokku ligi 200 inimest) kogusid aasta jooksul annetusi rohkem kui 200-l väga erineval üritusel, teiste hulgas kõikidel
suurematel suve- ja muusikafestivalidel, samuti Guns N’ Rosesi, A-ha, Toto kontsertidel, Vanemuise kontserdituuril Memory 2018, korvpalli-,
hoki- ja võrkpallimängudel, kontserdituuridel, ööklubides, laatadel, jõulugaladel, kaubanduskeskustes ja mujal. Sularahas ja kaardimaksetena
lisandus fondi aasta jooksul ligi 211 000 eurot.
Riik eraldas nn katuserahast vähiravifondile 90 000 eurot. Tegemist on riigieelarvelise tegevustoetusega, mille vähiravifond pälvis esimest korda.
Estonia klaverivabriku omanik ja riigifirma Omniva nõukogu liige Indrek Laul annetas poole oma nõukogu liikme töötasust vähihaigete toetuseks.
Toivo Tänavsuu käis veebruaris USAs elavate eestlaste EV100 juubeliüritustel Washingtonis ja New Yorgis. Korraldasime mõlemal üritusel ka
heategevusliku oksjoni, kus läksid kaubaks muuhulgas helilooja Arvo Pärdi autogrammidega CDd ja raamatud ning president Kersti Kaljulaidi
pühendusega raamatud. Kokku panustasid väliseestlased fondi ligi 4 700 USA dollarit.
Eesti Vabariigi president Kersti Kaljulaid tunnustas veebruaris teenetemärkidega Eesti eredamaid teenäitajaid. Vähiravifondi asutaja Toivo
Tänavsuu pälvis Eesti Punase Risti IV klassi teenetemärgi kui vähihaigete abistaja. Maikuus anti Tallinna linna päeva raames Toivole veel
pealinna teenetemärk, mille andsid üle linnapea Taavi Aas ja linnavolikogu esimees Mihhail Kõlvart.
Aprilli lõpus tegi peaminister Jüri Ratas vähiravifondi kaasasutajale ja nõukogu liikmele Janek Mäggile väga ootamatu ettepaneku asuda
riigihalduse ministri ametisse. Selles ametis tegutses Mäggi kuni 2019. aasta varakevadeni.
Rahvusooper Estonia publik sai 15 etenduse vaheajal teha spontaanse annetuse vähihaigete toetuseks.
Alates märtsist sai Facebookist Lillelapsiku Loomaaia kodulehelt soetada Eesti vahvate heegeldajate kätetööna valminud kägukärbseid,
annetades selleks vähiravifondi. Aprillis oli kärbeste „kodustamistasudena“ laekunud fondi 39 ülekannet summas 1 052 eurot.
Sügistalvisel hooajal 2017/2018 müüsime Eesti kauplustes kokku 14 000 vähiravifondi heategevuslikku helkurit.
Kevadel korraldasime üle riigi Kingitud Elule juba traditsiooniks saanud annetuste kogumise suurtalgud. Eesti inimesed lisasid talgutel fondi 34
000 eurot.
Meedias leidis teravat vastukaja heategevuse maksustamise teema. Riik ei maksusta annetamist, küll aga tuleb fondil ravimeid ostes tasuda 9
protsenti käibemaksu. Kuna fond ostab ravimeid üsna suures koguses, tähendab see, et näiteks 2018. aastal kulus meil käibemaksule
annetustest üle 200 000 euro.
Premium-liiga jalgpallimatš Pärnu Vapruse ja Tallinna Kalevi vahel tõi vähiravifondile annetustena 5 000 eurot. Mängule kaasa elama tulnud 944
inimese eest – lihtsalt seetõttu, et nad kohale tulid – annetas Pärnu meeskonna peasponsor Coolbet vähivastaseks võitluseks ligi 3 000 eurot,
mis „ümardati“ lõpuks 4 000 euroks. Publik pani fondi annetuskastidesse üle 600 euro. Mängu vaheajal organiseerisime heategevusliku oksjoni,
kus leidsid omaniku Pärnu pallurite autogrammidega särk, aga ka FC Liverpooli jalgpalluri Alex Oxlade-Chamberlaini putsad ning meie ässa
Ragnar Klavani Eesti koondise särk, mille andis meile Eesti jalgpalliliit.
Suur osa mai- ja juunikuust möödus Pardiralli tähe all. Aitasime Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liidul (EVLVL) ja heategevusfondil Minu
Unistuste Päev korraldada suure heategevusliku Pardiralli perepäeva. Kadrioru pargis lasti vette 14 000 vanniparti ning üritusega kogunes
vähihaigete laste ja nende perede toetuseks üle 214 000 euro, millest kolmandik laekus lõpuks vähiravifondi.
Juunis käisime fondi vabatahtlikega Kadrioru lossis, kus president Kersti Kaljulaid korraldas meile spetsiaalse väikese presidendi vastuvõtu.
Rääkisime presidendiga fondi tööst, tervishoiu rahastamisest ja paljust muust. Juulis käisime aga visiidil superministeeriumis, kus kohtusime
ministrite Riina Sikkuti ja Janek Mäggiga.
Suvel tegime aktsiooni „Toome osa raha Lätist tagasi“, mille raames kogusime annetusi Ainažis ja Valkas Superalko viinapoodides. Juuli lõpuks
olime Lätist „tagasi toonud“ ligi 18 000 eurot.
Circle K Eesti ja tema kliendid panustasid kümneid tuhandeid eurosid. Circle K jaamade kassades on statsionaarsed annetuskastid ning
annetada saab ka pangakaardiga.
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Vähiravifondi kontodele laekus järjest enam annetusi vallavalitsustelt selgitusega „palk panka“ või „töötasu panka“. Selgus, et Anija, Elva, Puhja,
Rae, Haaslava ning Kastre vallavolikogudes töötavad lihtsalt niivõrd südamlikud inimesed, kes on loobunud oma volikogu töötasust ja palunud
selle annetada vähiravifondi. Circle K jaamades olid müügil kollased heategevuslikud kohvitopsid, mida valides panustas klient 10 senti
vähihaigete toetuseks ning Circle K lisas ka omalt poolt 10 senti. Topse oli kokku umbes 100 000 ja need said kiiresti otsa.
Alates suvest teenindab vähiravifondi Mercedes-Benz Vito väikebuss, millega saame osaleda üritustel üle Eesti. Bussi andis aastaks fondile
rendile Silberauto, kes sisuliselt tasub ise ka rendimaksed. Bussi kindlustab tasuta If Kindlustus. Kütusega varustab meid Circle K Eesti.
Suve teises pooles käisime koos jalgpalli Premium-liiga ja Eesti jalgpalliliiduga üle-eestilisel Karikate Ringreisil. 20. juulist kuni 12. augustini
toimus seitsmes Eesti linnas kokku kümme koduse jalgpalli Premium-liiga mängu. Matšide eel näidati rahvale Euroopa klubijalgpalli ihaldatumaid
karikaid: UEFA Superkarikat, Euroopa liiga karikat ja Meistrite liiga trofeed. Ringreisil kogunes annetusi 7 500 eurot. Augustis Lilleküla staadionil
toimunud Superkarika mängule Real Madrid vs. Atletico Madrid saime PlayStationilt kuus tasuta piletit, mille müüsime heategevuslikul oksjonil
ligi 19 000 euroga.
Septembris osalesime Kultuurikatlas MTÜ Raamat Rahvale korraldatud heategevuslikul raamatulaadal, kus oli fondi raamatulett kirjastuste poolt
annetatud lugemisvaraga ning Vähiravifondi Vahvlikohvik. Üritusega lisandus fondi 3 350 eurot.
Novembris külastasime Tartu Ülikooli Kliinikumi, Ida-Tallinna Keskhaiglat ja Põhja-Eesti Regionaalhaiglat, kohtudes kolmes suures vähikeskuses
onkoloogide, hematoloogide ja apteekritega.
Kutsusime ettevõtjaid üles loobuma tarbetute jõulukingituste tegemisest oma klientidele, partneritele ja töötajatele ning selle asemel kinkima
hoopis annetusega vähihaigetele lootust ja elupäevi. Üleskutse kandis head vilja. Fondi panustasid detsembris mitmed firmad, teiste hulgas
Maru, ISIS Medical, Norma, Mass, Maxilla Hambakliinik, TF Bank, Cleveron, Ekspress Meedia, Interno, Saint-Gobain ja hulk teisi. Nendele
firmadele, kes soovisid vähihaigeid toetada, kuid midagi ka oma jõuluvana kingikotti panna, küpsetasid vähiravifondi vabatahtlikud umbes
ööpäevaga ligi 5000 vana kooli vahvlit. Vahvlite eest annetati vähihaigete toetuseks ligi 30 000 eurot.
Eri moel toetasid fondi kümned tuhanded Eesti inimesed. Fondi panustasid näiteks Prantsuse Lütseumi 8. klassi noored ja Schenkeri töötajad.
Vähihaigete heaks kogusid hiidlased annetusi Hiiumaal. Toimusid heategevuslikud jõululaadad Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis, Kiili Gümnaasiumis
ja Tallinna Südalinna Koolis.
Detsembris sai fond hea uudise ka Toompealt. Riigikogu kinnitas 2019. aasta riigieelarve ning EKRE ja Keskerakonna fraktsioonide ettepanekul
sai vähiravifond 2019. aasta alguses riigilt 115 000 eurot tegevustoetust.
Aasta lõpus oli ETV eetris saade „Aasta säravaimad tähed“, kus teatripedagoog Merle Karusoo esitas oma uusaastasoovi. Ta kutsus kõiki Eesti
inimesi üles vähiravifondi toetama kas või üheeurose püsiannetusega. „See on kõige ilusam fond, mida ma tean, ja ta on nii paljusid aidanud,“
ütles Karusoo. Tema üleskutsele reageerisid sajad inimesed.

Fondi eesmärgid 2019. aastal
2019. aastal on vähiravifond Kingitud Elu jätkanud aktiivset tööd, korraldades mitmesuguseid kampaaniaid peamiselt Facebookis (aadressil
www.facebook.com/kingitudelu) ning käies koos fondi vabatahtlikega üritustel annetusi kogumas.
Aasta esimese kolme kuuga sai fondist abi juba ligi 70 inimest. Fondi lisandus esimeses kvartalis üle 580 000 euro ning raviarveid tasusime sel
perioodil rohkem kui 630 000 euro eest. Võib täheldada jätkuvat kasvutrendi nii abi vajaduses kui ka fondi võimalustes.
Tänu lahketele annetajatele on fond – juba kuuendat tegevusaastat järjest – saanud toetada kõiki inimesi, kes kuuluvad fondi sihtgruppi. 2019.
aasta aprillikuuks oli neid inimesi juba üle 700.
Fond tegutseb koos annetajatega selle nimel, et ükski Eesti vähihaige ei jääks lootuse ning hädavajaliku ravita.
Juunis 2019 korraldab EVLVL koostöös vähiravifondiga Kingitud Elu ning heategevusfondiga Minu Unistuste Päev Kadrioru pargis järjekordse
heategevusliku Pardiralli vähihaigete laste ja nende perede toetuseks.
2019. aastal otsib vähiravifond ka võimalusi laiendada oma missiooni väljapoole Eesti piire.
Kõige operatiivsema info fondi töö kohta leiab Facebookist aadressilt www.facebook.com/kingitudelu.
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Peamised finantsnäitajad majandusaastal:
Eurodes

2018

2017

Annetustest teenitud tulud

2 700 916

1 769 692

Otseselt ravi finantseerimisega seotud kulud

2 521 396

1 305 495

Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (kordades)

2,45

2,41

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

31.12.2018

31.12.2017

1 128 708

936 948

34 081

69 054

3 774

2 155

1 166 563

1 008 157

1 166 563

1 008 157

Võlad ja ettemaksed

476 131

419 132

Kokku lühiajalised kohustised

476 131

419 132

476 131

419 132

250

250

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem

588 775

196 665

Aruandeaasta tulem

101 407

392 110

Kokku netovara

690 432

589 025

1 166 563

1 008 157

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

Kokku kohustised ja netovara
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Tulemiaruanne
(eurodes)

2018

2017

Lisa nr

2 700 916

1 769 692

5

62

25

2 700 978

1 769 717

-2 521 396

-1 305 495

6

Mitmesugused tegevuskulud

-23 927

-25 858

7

Tööjõukulud

-53 970

-46 070

8

Muud kulud

-212

-169

-2 599 505

-1 377 592

101 473

392 125

-66

-15

101 407

392 110

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

Kokku kulud
Põhitegevuse tulem
Muud finantstulud ja -kulud
Aruandeaasta tulem
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2018

2017

101 473

392 125

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus

34 973

-7 237

Varude muutus

-1 619

-61

Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus

56 999

260 350

191 826

645 177

Kokku rahavood

191 826

645 177

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses

936 948

291 786

Raha ja raha ekvivalentide muutus

191 826

645 177

-66

-15

1 128 708

936 948

Lisa nr

Rahavood põhitegevusest
Põhitegevuse tulem

Kokku rahavood põhitegevusest

Valuutakursside muutuste mõju
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

2

4
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Kokku netovara
Akumuleeritud tulem

Sihtkapital/Osakapital
nimiväärtuses
31.12.2016
Aruandeaasta tulem
31.12.2017
Aruandeaasta tulem
31.12.2018

250

196 665

196 915

0

392 110

392 110

250

588 775

589 025

0

101 407

101 407

250

690 182

690 432
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2018. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
Sihtasutus Hille Tänavsuu Vähiravifond Kingitud Elu 2018. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti
finantsaruandluse standardiga. Eesti finantsaruandluse standard on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele
tuginev avalikkusele suunatud finantsaruandluse nõuete kogum, mille põhinõuded kehtestatakse Eesti Vabariigi raamatupidamise
seadusega ning mida täpsustab valdkonna eest vastutava ministri määrus.
Raamatupidamise aastaaruanne koosneb põhiaruannetest (bilanss, tulemiaruanne, rahavoogude aruanne ja netovara muutuste aruanne)
ning lisadest. Sihtasutuse 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 finantskohustised (võlad hankijatele, viitvõlad ning muud lühiajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses.
Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil. Lühiajaliste finantskohustiste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul
võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustisi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.
Finantskohustis liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast; või 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
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muutusena bilansis ja netovara muutuste aruandes.
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)

31.12.2018

12 kuu jooksul

Lisa
nr

Maksude ettemaksed ja
tagasinõuded

3 984

3 984

Muud nõuded

3 100

3 100

3 100

3 100

Muud nõuded

12 968

12 968

Nõuded toetuste saajate
vastu

14 029

14 029

34 081

34 081

Viitlaekumised

Kokku nõuded ja
ettemaksed

31.12.2017

Maksude ettemaksed ja

12 kuu jooksul

Lisa
nr

20 618

20 618

3 745

3 745

3 745

3 745

139

139

139

139

Muud nõuded

30 461

30 461

Nõuded toetuste saajate
vastu

14 091

14 091

Kokku nõuded ja
ettemaksed

69 054

69 054

tagasinõuded
Muud nõuded
Viitlaekumised
Ettemaksed
Tulevaste perioodide
kulud

3

3

Muud nõuded sisaldavad 31.12.2018 seisuga laekumata annetusi heategevuslike helkurite eest 12 968 eurot (31.12.2017: 30 461 eurot).
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Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

31.12.2018
Ettemaks

31.12.2017

Maksuvõlg

Ettemaks

Maksuvõlg

Ettevõtte tulumaks

0

0

0

34

Käibemaks

0

485

0

18 001

Üksikisiku tulumaks

0

1 910

0

53

Sotsiaalmaks

0

3 262

0

104

Kohustuslik kogumispension

0

198

11

0

Töötuskindlustusmaksed

0

203

0

96

Ettemaksukonto jääk

3 984

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad

3 984

20 607
6 058

20 618

18 288

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2018
Võlad tarnijatele

12 kuu jooksul

Lisa nr

110 078

110 078

Võlad töövõtjatele

2 463

2 463

Maksuvõlad

6 058

6 058

Muud võlad

357 532

357 532

Kokku võlad ja ettemaksed

476 131

476 131

31.12.2017
Võlad tarnijatele

12 kuu jooksul

Lisa nr

124 729

124 729

Võlad töövõtjatele

13 625

13 625

Maksuvõlad

18 288

18 288

Muud võlad

298

298

298

298

Muud võlad

262 192

262 192

Kokku võlad ja ettemaksed

419 132

419 132

Muud viitvõlad

3

3

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

Lisa 5 Annetused ja toetused
(eurodes)

2018

2017

Mittesihtotsatarbelised annetused ja toetused

2 700 916

1 769 692

Kokku annetused ja toetused

2 700 916

1 769 692

90 000

0

sh eraldis riigieelarvest
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Rahalised ja mitterahalised annetused
2018

2017

Rahaline annetus

2 700 916

1 769 692

Kokku annetused ja toetused

2 700 916

1 769 692

Annetajad on eraisikud ja erasektori ettevõtjad.

Lisa 6 Jagatud annetused ja toetused
(eurodes)

2018

2017

Toetused ravikulutuste katmiseks

2 521 396

1 305 495

Kokku jagatud annetused ja toetused

2 521 396

1 305 495

2018

2017

Energia

420

955

Kütus

420

955

776

1 524

Ostetud heategevuslikud helkurid

5 727

10 866

Reklaam

6 363

2 559

Administratiivsed teenused

192

192

IT kulud

357

4 536

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

Mitmesugused bürookulud

Ostetud heategevuslikud jõulukaardid

0

355

Annetusnumbrite vahendustasu

2 807

0

Muud

7 285

4 871

23 927

25 858

2018

2017

Lisa nr

Palgakulu

40 391

34 489

9

Sotsiaalmaksud

13 579

11 581

Kokku tööjõukulud

53 970

46 070

1

1

Kokku mitmesugused tegevuskulud

Lisa 8 Tööjõukulud
(eurodes)

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale

14

Sihtasutus Hille Tänavsuu Vähiravifond Kingitud Elu

2018. a. majandusaasta aruanne

Lisa 9 Seotud osapooled
(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes
31.12.2018
Nõuded
Asutajad ja liikmed

31.12.2017

Kohustised

Nõuded

Kohustised

0

0

200

4 200

0

2 427

0

6 863

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

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja
muud olulised soodustused

Arvestatud tasu

2018

2017

40 391

34 489
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Aruande digitaalallkirjad
Aruande lõpetamise kuupäev on: 23.05.2019
Sihtasutus Hille Tänavsuu Vähiravifond Kingitud Elu (registrikood: 90012656) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete
õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:
Allkirjastaja nimi

Allkirjastaja roll

Allkirja andmise aeg

TOIVO TÄNAVSUU

Juhatuse liige

23.05.2019

SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE
Sihtasutus Hille Tänavsuu Vähiravifond Kingitud Elu nõukogule:
Oleme üle vaadanud lehekülgedel 7 kuni 15 esitatud Sihtasutus Hille Tänavsuu Vähiravifond Kingitud Elu raamatupidamise aastaaruande, mis
sisaldab bilanssi seisuga 31. detsember 2018 ja nimetatud kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta koostatud kasumiaruannet,
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 raamatupidamise seaduse ja Eesti
finantsaruandluse standardiga 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 2018 ning sellel kuupäeval
lõppenud majandusaasta finantstulemust kooskõlas raamatupidamise seaduse ja Eesti finantsaruandluse standardiga.

Veiko Hintsov
Vandeaudiitor nr 328
AS Deloitte Audit Eesti
Tegevusluba nr 27
Roosikrantsi 2, Tallinn 10119
23. mai 2019

Audiitorite digitaalallkirjad
Sihtasutus Hille Tänavsuu Vähiravifond Kingitud Elu (registrikood: 90012656) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruandele lisatud
audiitori aruande on digitaalselt allkirjastanud:
Allkirjastaja nimi

Allkirjastaja roll

Allkirja andmise aeg

VEIKO HINTSOV

Vandeaudiitor

23.05.2019

Tegevusalad
Tegevusala

EMTAK kood

Põhitegevusala

Mujal liigitamata sotsiaalhoolekanne majutuseta

88991

Jah

Sidevahendid
Liik

Sisu

Telefon

+372 55922221

E-posti aadress

info@kingitudelu.ee

