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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 kaasa elama „omadele“, 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 täisväärtuslikult 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.
Kuue tegevusaasta jooksul on vähiravifondist abi saanud üle 1000 Eesti pere ning annetustena oleme Eestist ja vähesel määral ka välismaalt
kokku kogunud üle 10 miljoni euro.
Fondi töömaht on järjest kasvanud seni kõikidel aastatel. 2019. aasta ei olnud selles mõttes erand, kuigi kasvutempo pidurdus järsult võrreldes
2018. või 2017. aastaga. Fondi kogunes 2019. aasta jooksul tuludena ligi 2,8 miljonit eurot, mis on 2 protsenti rohkem kui 2018. aastal ja 56
protsenti rohkem kui 2017. aastal. Kokku kiitis fondi nõukogu heaks 310 abitaotlust.
Vähiravifondile said toetuda ligi 200 Eesti inimest, keda ei saanud aidata haigekassa. Abisaajatest noorim oli 27-aastane ning patsientide hulgas
andsid aasta jooksul eriliselt tooni noored emad ja isad, kellel kodus alaealised lapsed.
Tänu lahketele annetajatele on Kingitud Elu saanud toetada kõiki inimesi, kes abitaotlusega fondi poole on pöördunud ning kuuluvad fondi
sihtgruppi – nn mittekulutõhusate vähihaigete hulka, kelle jaoks on olemas eluliselt vajalik näidustatud ravi, kuid seda ravi ei rahasta haigekassa
(täpsemad toetuse kriteeriumid leiab veebilehelt www.kingitudelu.ee).
Fondi tegevuse pikaajaline statistika näitab, et 35–40 protsenti kõigist toetusesaajatest saavad tänu fondi abile märkimisväärse tervisekasu:
vähemalt ühe lisaeluaasta, kuid paremal juhul tunnistatakse koguni haigusevabaks ehk sisuliselt tervenenuks. 2019. aastal toetas fond kümneid
inimesi rohkem kui ühe korra, mis näitab, et ravi mõjus neile hästi. Kokku panustas Kingitud Elu aasta jooksul vähiravisse üle 2,7 miljoni euro,
mis on rekordiline arv – 8 protsenti rohkem kui aasta varem.
Fond annab kõikidele abivajajatele võimaluse panustada ravisse ka omaosalusega: maksimaalse individuaalselt jõukohase summaga. 2019.
aastal finantseerisid abivajajad ise oma ravi kokku ligi 300 000 euroga.
Peaaegu sajaprotsendiliselt Eesti inimeste annetustele toetudes on fondi jaoks olulised tegevuskulud, mida püüame hoida minimaalsel tasemel:
et jääks võimalikult palju vahendeid põhitegevuseks – inimeste toetamiseks. 2019. aastal moodustasid vähiravifondi tegevuskulud 4,4 protsenti
fondi tuludest. See tähendab, et 95,6 protsenti annetustest jõudis otse abivajajateni nende eest raviarvete tasumise kaudu.
Fondi nõukogu suunise kohaselt peavad fondi tegevuskulud (sh palgakulud, trükikulud, reklaamikulud, kontorikulud jms) mahtuma 8 protsendi
piiresse kõikidest tuludest (lõviosa nendest on annetused). Oleme sellest suunisest kinni hoidnud kõikidel aastatel.
Fond tegi patsientidele aasta jooksul kättesaadavaks ligi 40 eri vähiravimit, mida inimesed haigekassa vahendusel vajalikul hetkel ei saanud.
Fondi ostetud ravimid, millest mitmed jõudsid tänu vähiravifondi annetajatele 2019. aastal Eestis üldse esimest korda kasutusse, olid Keytruda,
Lonsurf, Stivarga, Imbruvica, Avastin, Cyramza, Cometriq, Opdivo, Perjeta, Xofigo, Xtandi, Lynparza, Zejula, Inlyta, Calyx, Yervoy, Tyverb,
Tarceva, Vidaza, Alecensa, Tecentriq, Sprycel, Xermelo, Sutent, Cabometyx, Kyprolis, Xalkori, Alsympca, Abraxane, Ibrance, Bosulif, Lenvima,
Votrient, Tagrisso, Nexavar, Vectibix jt. Mitmed ravimitootjad – kuid kahjuks mitte kõik – on leidnud võimalusi teha fondile hinnasoodustusi.
Vähiravifondil Kingitud Elu oli 2019. aastal kaks palgalist täiskohaga töötajat – tegevjuht Katrin Kuusemäe ja juhatuse liige Toivo Tänavsuu.
Abitaotluste 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. 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. Tähtis on, et iga patsient
saab ise valida, millisele ravile oma usalduse rajab. Vähiravifond on üks võimalus puhuks, kui patsient on otsustanud moodsa tõenduspõhise
meditsiini kasuks.
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Fondil aitavad majanduskulusid minimaalsel tasemel hoida mitmed Eesti ettevõtted, kes toetavad fondi missiooni nii rahaliselt kui ka eri
teenustega. 2019. aastal olid meie suuremad koostööpartnerid Utilitas, Ernst & Young, Circle K Eesti, DPD, Deloitte, Fifaa, Age McCann, Sviiter,
Škoda Laagri, LEADELL Pilv, Powerhouse, EfTEN Capital, Luisa Tõlkebüroo, Europark, Ühisteenused, Stockmann jt.
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.
Fondi tegevusest 2019. 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 ligi sada aktiivset inimest üle Eesti. Fond
annab annetajatele oma tegevuse kohta aktiivselt tagasisidet, rääkides abivajajate eluvõitlusest ning raporteerides nii võitudest kui ka
kaotustest. Vähiravifond on oma olemuselt kui rahvaliikumine, mis ikka ja jälle mobiliseerib inimesi võitluseks ühe või teise konkreetse
eestimaalase elu eest.
Kutsume järjepidevalt kõiki Eesti inimesi ja ettevõtteid fondi missiooni panustama püsiannetusega, mille suurus võib olla kas või 1 euro kuus.
Vähk on ootamatu ja salakaval haigus, me keegi ei tea, kes võib olla järgmine fondi abivajaja: see võib olla mõni meie lähedastest, sõpradest,
kolleegidest. Siis on hea, kui abikäsi vajaliku ravi tarvis on fondi kujul olemas. 2019. aasta lõpuks kerkis fondi püsitoetajate arv üle 8000.
Aasta jooksul korraldasid fondi vabatahtlikud mitmesugustel üritustel ja kaubanduskeskustes ligi 700 annetuste kogumise aktsiooni. Teiste
hulgas osalesime kõikidel suurematel suve- ja muusikafestivalidel, samuti Trad.Attacki ja Placido Domingo kontsertidel, Eesti Laulu
finaalkontserdil, vabariigi aastapäeva paraadil, vanalinna päevadel, Käsmu Kaunitel Kontsertidel, Kapa festivalil, korv-, jalg- ja
võrkpallimängudel.
Samuti Hennessy aastavahetuse- ja uusaastakontsertidel üle Eesti, Memory 2019 kontserttuuril, rahvusooper Estonia etendustel, EY Eesti
Aasta Ettevõtja galal, Propelleri juubelikontsertidel, Postimehe arvamusliidrite lõunal, Itaalia muusika festivalil Haapsalus, Libatse romurallil,
Tartu laulupeol, Kose ja Pühajärve jaanituledel, Gustav Ernesaksa elule pühendatud kontsertlavastusel „Hakkame mehed minema“, Retrobesti
festivalil Otepääl, Delfi rallipäeval lauluväljakul, Rally Estonial Lõuna-Eestis, Tallinna merepäevadel, Saaremaa ooperipäevadel, Viljandi Folgil,
Viru Folgil, retrofestivalil We Love the 90's, Augustibluusil, Tartu toidu- ja veinifestivalil, Paide Arvamusfestivalil, Hauka laadal, Brigitta festivalil,
Maarjamäe laadal, Kaubandus-Tööstuskoja kevadballil ja ärihooaja avamisel, muinastulede öö üritustel ja mitmel pool mujal.
Kõige suurematest kontsertidest osalesime laulu- ja tantsupeol, samuti Bon Jovi, Metallica, Stingi, Andrea Bocelli kontsertidel. Esimest korda
fondi ajaloos kogusime annetusi suurüritusel Eestis väljas – Riias toimunud Ed Sheerani kontserdil.
Suvisel suursündmusel, juubeli laulu- ja tantsupeol, kohtasime erakordselt heldeid ja rõõmsameelseid annetajaid. Nelja peopäeva jooksul tegid
nad Eesti ühise hiidheateo, panustades vähihaigete toetuseks kokku ligi 25 800 eurot. Annetatud sularaha kogus kaalus 40 kilogrammi.
Aasta erilisim kampaania – kaisupoliitikute oksjon
Veebruaris ilmus kirjastusel Tänapäev käsitööraamat „Heegelda endale kaisupoliitik“, mille autoriks Terje Annusver. Sel puhul annetasid
kirjastus ja autor vähiravifondile 20 tuntud Eesti poliitiku kaisunukud. Teiste hulgas Mart Laar, Lennart Meri, Arnold Rüütel, Kersti Kaljulaid, Jüri
Ratas, Toomas Hendrik Ilves, Andrus Ansip, Jevgeni Ossinovski, Kaja Kallas, Yana Toom... Panime nukud Facebookis oksjonile ja oksjonitega
lisandus fondi 1600 eurot.
Märtsis toimusid Riigikogu valimised. Väisasime valimisõhtul kõikide erakondade pidusid ning kogusime igalt poolt „robinhoodlikul“ moel kokku
lahkete poliitikute annetused.
Mais külastasime fondi vabatahtlikega Arvo Pärdi keskust Laulasmaal ning kohtusime ka maestroga. Pärdi keskus on toetanud fondi DVDde ja
raamatutega, mida oleme müünud heategevuslikel oksjonitel USAs ja Kanadas.
Kevadel aitasime Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liidul (EVLVL) korraldada Eesti suurimat heategevuskampaaniat Pardiralli. Juuni alguses
kulmineerunud pereüritusel Kadriorus lasti vette rekordarv vanniparte – 15 200, vähihaigete laste ja nende perede toetuseks kogunes lõpuks
seninägematult suur summa – 261 849 eurot. Kuuendat aastat toimunud Pardiralli korraldas EVLVL koostöös heategevusfondiga Minu Unistuste
Päev ning Vähiravifondiga Kingitud Elu. Osa ürituse tuludest laekus vähiravifondi ja me saame neid kasutada just laste vähiraviks.
Juunis korraldasime traditsioonilised Kingitud Elu heategevustalgud, mille raames kogusid kümned inimesed samal ajal annetusi eri paikades
üle Eesti. Talgutel osales ka peaminister Jüri Ratas ning riigikogulased Jüri Jaanson, Tõnis Mölder ja Kalle Palling.
2019. aasta alguses pälvis fond riigieelarvelise tegevustoetusena 115 000 eurot. See oli fondi ainus otsene kokkupuude riigi ja avaliku rahaga.
Samas maksime riigile ravimite käibemaksuna 2019. aasta jooksul oluliselt suurema summa – üle 240 000 euro.
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Aastatel 2007–2018 missioonipreemiat välja andnud Aadu Luukase Sihtasutus lõpetas tegevuse ning sihtasutusse jäänud 30 000 eurot annetati
vähiravifondile (Kingitud Elu pälvis missioonipreemia 2018. aastal ja see oli viimane kord, kui preemia välja anti).
Mitu firmat ja inimest annetasid fondile oma juubelipeo kingirahad. Näiteks sanitaartehnika hulgimüügifirma Hals Tradingu juubelikülalised
panustasid rohkem kui 8700 euroga. Kolm abielupaari – Marek ja Mairi, Helen ja Rainart ning Peter ja Evrika – suunasid fondi oma
pulmakingituste raha.
Škoda Laagri ehk SKO Motors toetas vähiravifondi missiooni, andes meie kasutusse uue Škoda Superbi.
Vähiravifondi ajaloo esimene pärandus
Vähiravifond sai 2019. aasta suvel oma ajaloo esimese päranduse. Viljandi mees Kaljo tegi 2016. aastal testamendi, millega määras fondile
4000 eurot. Maaparandajana töötanud Kaljo võitles kõrges eas eesnäärmevähiga ja jäi sellele tänavu kevadel alla. Enne surma otsustas
vanahärra testamendi kaudu kinkida seega kellelegi teisele võimaluse elada.
Augustis tutvustas fondi juhataja Toivo Tänavsuu vähiravifondi missiooni Põhja-Ameerikas, külastades Lääneranniku eesti päevi Portlandis,
Torontos asuvat Tartu Kolledžit, vanadekodu Ehatare, Vancouveri eestlasi ning Metsaülikooli ning andes kõikjal fondi tööst põhjaliku ülevaate.
Tal oli heategevuslike oksjonite tarvis kaasas suur kohvritäis Eesti käsitöömeistrite töid, Rahva Raamatu annetatud raamatuid ning Arvo Pärdi
keskuse annetatud helikandjaid. Kokku laekus ringreisilt väliseestlaste annetustena üle 3000 dollari.
Septembris alustas Toivo aga 38-aastasena Tartu Ülikoolis arstiõpinguid.
Sügisel korraldasime koostöös Tallinna Linnateatriga heategevusliku teatripiletioksjoni. Vähihaigete toetuseks toimuvale oksjonile läksid kaks
pääset igale Tallinna Linnateatri 55. hooaja esietendusele koos kerge õhtusöögiga veinibaaris Pazzo.
Circle K Eesti on vähiravifondi missiooni toetanud juba mitu aastat. Koos oma klientidega panustas ettevõte 2019. aastal vähiravifondi kümneid
tuhandeid eurosid. Kõikides Circle K jaamade kassades saab vähiravifondi toetada annetusega sularahas või ka pangakaardiga. 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.
Carmen Cafe toetas fondi kampaaniaga, kus aasta lõikes panustati igalt müüdud kohvijoogilt 10 senti vähihaigete toetuseks. Võhma
Valgusevabrik tegi küünlakampaania, mille käigus annetati vähiravifondile 15 protsenti toodete müügihinnast.
Väga eriskummalised toetused
Eesti inimesed leidsid eriskummalisi viise fondi toetamiseks.
Näiteks ükspäev helistas fondi üks härra. Ütles, et tahaks annetada. Küsis vähiravifondi pangakonto numbrit. Ta ise ei anneta, naaber annetab.
Naabri koer olevat teda hammustanud ja tema küsinud naabrilt 150 eurot valuraha. Naaber võtnud vastutuse ja olnud nõus maksma. Härra
palub naabril valuraha hoopis vähiravifondi kanda. Ta seda endale ei taha.
Teisel päeval helistas noor daam Margit, Nõmmelt. Rääkis, et asutas koos oma peigmehe Meelisega mõni nädal tagasi kodus oma väikese
„vähiravifondi“. Iga kord, kui nad Meelisega tülli lähevad, maksavad sinna fondi „trahvi“! Alguses oli taks 5 eurot tüli, kuid „see ei mõjunud“. Riiu
„hind“ tõsteti 20 eurole. Trahviraha anti üle fondile.
Aasta lõpus linastus Eesti kinodes vähiennetuslik komöödiafilm „Ühemeheshow“. Film räägib 40. eluaastates raadio-DJst Chuck Bergerist, kellel
kisub järsku kõik viltu: ta on kaotamas nii tööd kui ka naist ning tal diagnoositakse munandivähk. Mees otsustab mitte pead norgu lasta, vaid
kõikidest eluraskustest läbi minna huumori toel. Filmiseanssidega pöörati tähelepanu meeste tervisele ja koguti annetusi vähiravifondile.
Aasta lõpus avasime fondi veebilehel heategevusliku e-poe: kingitudelu.ee/pood.
Nagu tavaks, kutsusime ka 2019. aastal 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 (jõulukuul ja ka
varasematel kuudel) märkimisväärseid summasid mitmed firmad, teiste hulgas Utilitas, Kunda Nordic, Ekspress Meedia, Saku Metall, Räpina
Paberivabrik, Triple Net Capital, Ramirent, Rehvimeister, Aldar Eesti, Alarmtec, Mapri Ehitus jt. Kokku lisandus jõulukuul vähiravifondi üle 450
000 euro.
Haigekassa võttis ravimite rahastamise üle
Eriline rõõm on tõdeda, et haigekassa hakkas 2019. aastal rahastama mitut ravimit, mille ostmiseks pidid inimesed seni toetuma vähiravifondile.
See tähendab, et oleme paljudel Eesti inimestel aidanud ületada neile hädavajaliku ravimi mittefinantseerimise kuristiku: mingist hetkest on riik
fondilt ravimi rahastamise üle võtnud.
Näiteks 1. jaanuarist 2019 kompenseerib haigekassa kuut moodsat vähiravimit, mille soetamisel pidid inimesed seni lootma vähiravifondi ja
teiste heategevusfondide abile.
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Tegemist on ravimitega kopsukasvaja, luuüdikasvaja, mao- ja söögitorukasvaja, lümfisüsteemikasvaja, neuroblastoomi ja leukeemia raviks.
Konkreetseid ravimeid vajab haigekassa hinnangul ligi 200 inimest aastas.
Ravimite hulgas oli näiteks Keytruda metastaatilise mitteväikerakk-kopsukasvajaga patsientidele ja Hodgkini lümfoomiga patsientidele. Seda
ravimit on fond aidanud soetada väga paljudele eri diagnoosidega patsientidele. Osa neist saavad ravi nüüd haigekassa kulul, teised peavad ka
edaspidi toetuma vähiravifondile.
Või Qarziba kõrgriski neuroblastoomi raviks: ravim, mida said fondi toel 8-aastane Annabel ja 6-aastane Tauris. Vähiravifond ja Eesti
Vähihaigete Laste Vanemate Liit panustasid kahe lapse ravisse kokku ligi 250 000 eurot. Haigekassa rahastusel on nüüd ka ravim Blincyto
lümfoblastleukeemiaga patsientidele. Selle ülikalli ravimi sai fondi toel 2018. aasta alguses 35-aastane pereema Maily, kes kahjuks vandus
haigusele alla.
Alates 1. oktoobrist 2019 hakkas haigekassa kompenseerima kolme uut vähiravimit – soolekasvaja vastast Lonsurfi ja rinnavähi raviks mõeldud
Kisqalit ja Ibrance'i. Perioodil 2018–2019 soetas vähiravifond neid kolme ravimit kokku ligi sajale Eesti inimesele, panustades selleks sadu
tuhandeid eurosid.
Fondi eesmärgid 2020. aastal
2020. aastal on vähiravifond Kingitud Elu jätkanud aktiivset tööd, korraldades mitmesuguseid kampaaniaid peamiselt Facebookis ning käies
koos fondi vabatahtlikega üritustel annetusi kogumas.
Aasta esimese viie kuuga on fond panustanud inimeste ravisse juba üle 1,1 miljoni euro. Fondi tulude poolel on tulnud mõningad tagasilöögid
seoses märtsis 2020 Eestis välja kuulutatud eriolukorraga ning majandusraskustega. Kõigele vaatamata oleme juuni 2020 seisuga suutnud kõik
ravid ära rahastada, mille eest oleme väga tänulikud kõikidele fondi annetajatele, toetajatele ja partneritele.
Fond tegutseb koos annetajatega selle nimel, et ükski Eesti vähihaige ei jääks lootuse, veel ühe võimaluse ning hädavajaliku ravita. See on
meie suurim pika- ja lühiajaline eesmärk, millest lähtub kogu tegevus.
2020. aastal otsime edasi ka võimalusi laiendada oma missiooni väljapoole Eesti piire.
Kõige operatiivsema info fondi töö kohta leiab Facebookist aadressilt www.facebook.com/kingitudelu.

Peamised finantsnäitajad majandusaastal:
Eurodes

2019

2018

Annetustest teenitud tulud

2 767 570

2 700 916

Otseselt ravi finantseerimisega seotud kulud

2 729 127

2 521 396

1.98

2.45

Lühiajaliste kohustiste kattekordaja (kordades)

Lühiajaliste kohustiste kattekordaja = Käibevara / Lühiajalised kohustised
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2019

31.12.2018

1 157 823

1 128 708

Nõuded ja ettemaksed

44 180

34 081

Varud

22 297

3 774

1 224 300

1 166 563

1 224 300

1 166 563

Võlad ja ettemaksed

618 253

476 131

Kokku lühiajalised kohustised

618 253

476 131

618 253

476 131

250

250

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem

690 182

588 775

Aruandeaasta tulem

-84 385

101 407

Kokku netovara

606 047

690 432

1 224 300

1 166 563

Lisa nr

Varad
Käibevarad
Raha

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)

2019

2018

Lisa nr

2 767 570

2 700 916

5

109

62

2 767 679

2 700 978

-2 729 127

-2 521 396

6

Mitmesugused tegevuskulud

-33 399

-23 927

7

Tööjõukulud

-89 551

-53 970

8

Muud kulud

-1

-212

-2 852 078

-2 599 505

-84 399

101 473

14

-66

-84 385

101 407

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)

2019

2018

Põhitegevuse tulem

-84 399

101 473

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus

-10 099

34 973

Varude muutus

-18 523

-1 619

Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus

142 122

56 999

29 101

191 826

29 101

191 826

1 128 708

936 948

29 101

191 826

14

-66

1 157 823

1 128 708

Lisa nr

Rahavood põhitegevusest

Kokku rahavood põhitegevusest
Kokku rahavood
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses
Raha ja raha ekvivalentide muutus
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/ Reservkapital
31.12.2017
Aruandeaasta tulem
31.12.2018
Aruandeaasta tulem
31.12.2019

250

588 775

589 025

0

101 407

101 407

250

690 182

690 432

0

-84 385

-84 385

250

605 797

606 047
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
Sihtasutus Hille Tänavsuu Vähiravifond Kingitud Elu 2019. 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.

Sündmused pärast aruandekuupäeva
Aruandeaasta finantsaruanded kajastavad olulisi vara ja kohustiste hindamist mõjutavaid asjaolusid, mis ilmnesid aruandekuupäeva ja
aruande koostamispäeva vahemikus ning on seotud aruandeperioodi või eelnevate perioodide tehingutega. Olulisi
aruandekuupäevajärgseid sündmusi, mis ei ole seotud aruandeperioodi või eelnevate perioodide tehingutega, ei kajastata finantsseisundi
aruandes, nende olemasolul on nende sisu avalikustatud aastaaruande lisades.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2019

12 kuu jooksul

Lisa
nr

Maksude ettemaksed ja
tagasinõuded

3 567

3 567

Muud nõuded

2 945

2 945

2 945

2 945

2 892

2 892

2 892

2 892

17 299

17 299

17 477

17 477

44 180

44 180

Viitlaekumised
Ettemaksed
Tulevaste perioodide
kulud
Muud nõuded
Nõuded toetuste saajate
vastu
Kokku nõuded ja
ettemaksed

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

Kokku nõuded ja
ettemaksed

34 081

34 081

Viitlaekumised

3

3

Muud nõuded sisaldavad 31.12.2019 seisuga laekumata annetusi heategevuslike helkurite eest 10 255 eurot (31.12.2018: 12 968 eurot).
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Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

31.12.2019
Ettemaks
Käibemaks

31.12.2018

Maksuvõlg

Ettemaks

Maksuvõlg

281

0

0

485

Üksikisiku tulumaks

0

2 951

0

1 910

Sotsiaalmaks

0

5 014

0

3 262

Kohustuslik kogumispension

0

304

0

198

Töötuskindlustusmaksed

0

273

0

203

Ettemaksukonto jääk

3 286

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad

3 567

3 984
8 542

3 984

6 058

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2019
Võlad tarnijatele

12 kuu jooksul

Lisa nr

120 399

120 399

Võlad töövõtjatele

4 842

4 842

Maksuvõlad

8 542

8 542

Muud võlad

484 470

484 470

Kokku võlad ja ettemaksed

618 253

618 253

31.12.2018
Võlad tarnijatele

12 kuu jooksul

3

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

3

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

Lisa 5 Annetused ja toetused
(eurodes)

2019

2018

Mittesihtotstarbelised annetused ja toetused

2 767 570

2 700 916

Kokku annetused ja toetused

2 767 570

2 700 916

115 000

90 000

2019

2018

2 767 570

2 700 916

sh eraldis riigieelarvest

Rahalised ja mitterahalised annetused

Rahaline annetus
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2 767 570

2 700 916

Annetajad on eraisikud ja erasektori ettevõtjad.

Lisa 6 Jagatud annetused ja toetused
(eurodes)

2019

2018

Toetused ravikulutuste katmiseks

2 729 127

2 521 396

Kokku jagatud annetused ja toetused

2 729 127

2 521 396

2019

2018

Energia

891

420

Kütus

891

420

Mitmesugused bürookulud

2 525

776

Reklaam

3 609

6 363

Administratiivsed teenused

2 520

192

IT kulud

2 783

357

Annetusnumbrite vahendustasu

2 000

2 807

Ostetud heategevuslikud helkurid

5 942

5 727

Ostetud heategevuslikud jõulukaardid

489

0

Ostetud heategevuslikud särgid

677

0

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

Ostetud heategevuslikud poekotid

1 800

0

Ostetud transporditeenused annetuste kogumiseks

6 100

3 910

Muud

4 063

3 375

33 399

23 927

2019

2018

Lisa nr

Palgakulu

67 131

40 391

9

Sotsiaalmaksud

22 420

13 579

Kokku tööjõukulud

89 551

53 970

2

1

Kokku mitmesugused tegevuskulud

Lisa 8 Tööjõukulud
(eurodes)

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale
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Lisa 9 Seotud osapooled
(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes
31.12.2019
Nõuded
Asutajad ja liikmed

31.12.2018

Kohustised

Nõuded

Kohustised

4 152

4 116

0

0

0

1 853

0

2 427

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

2019

2018

67 131

40 391

Lisa 10 Sündmused pärast aruandekuupäeva
Covid-19 viiruse kiire areng ning selle sotsiaalne ja majanduslik mõju Eesti ja kogu maailma majandusele võib põhjustada juhatuse
kasutatud arvestushinnangute muutmise vajadust tulevastel aruandeperioodidel.
Käesoleva aruande koostamise seisuga ei saa juhatus usaldusväärselt hinnata nende sündmuste mõju.
Käesoleva aruande koostamise seisuga täidab Sihtasutus kõiki oma kohustusi ja seetõttu kasutab jätkuvalt aruande koostamisel tegevuse
jätkuvuse printsiipi.
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SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE
Sihtasutus Hille Tänavsuu Vähiravifond Kingitud Elu nõukogule:
Oleme üle vaadanud kaasneva Sihtasutus Hille Tänavsuu Vähiravifond Kingitud Elu raamatupidamise aastaaruande, mis sisaldab bilanssi
seisuga 31. detsember 2019 ja nimetatud kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta koostatud tulemiaruannet, rahavoogude aruannet ja
netovara muutuste aruannet, 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 2019 ning sellel kuupäeval
lõppenud majandusaasta tulemit ja rahavoogusid kooskõlas raamatupidamise seaduse ja Eesti finantsaruandluse standardiga.
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Erki Usin
Vandeaudiitor nr 496
AS Deloitte Audit Eesti
Tegevusluba nr 27
Roosikrantsi 2
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