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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.
Fondi kaudu ja annetajate toel saavad igas vanuses Eesti inimesed hädavajaliku, tõenduspõhise ja näidustatud ravi, mis sageli on nii kallis, et
inimeste rahakott sellest üle ei käi. Ravi rahastades kingime abivajajale lootuse, võimaluse proovida moodsaimat ravi, mis teadus on välja
pakkunud, võimaluse elada koos kontrolli all oleva haigusega täisväärtuslikku elu kauem (sageli aastaid) või koguni võimaluse täielikult
terveneda.
Fondi teine tähtis eesmärk on „ravida“ Eesti ühiskonda: avada annetajate südameid toetama ja kaasa elama „omadele“, keda isiklikult ei tunne.
Fondist on aastatega kujunenud justkui rahvaliikumine, kuhu panustavad kümned tuhanded ja mis ei jäta ühtegi Eesti inimest õigeaegse ning
vajaliku vähiravita.
Fondi asutasid 5. veebruaril 2014 Toivo Tänavsuu, Hille Tänavsuu ja Janek Mäggi. 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.
Seitsme tegevusaasta jooksul on vähiravifondist abi saanud üle 1200 Eesti pere ning annetustena oleme Eestist ja vähesel määral ka välismaalt
kokku kogunud üle 13 miljoni euro.
Fondi töömaht on aastatega kiiresti kasvanud. 2020.aastal mõjutas vähiravifondi tugevalt COVID-19 pandeemia: Eestis kehtima hakanud
piirangute ning nendest põhjustatud majandussurutise tingimustes vähenesid ajutiselt fondi annetused. Samas kujunes 2020. aasta tervikuna
fondi jaoks rekordiliseks, seda suuresti tänu koostööle Eesti Rahvusringhäälinguga. Detsembri lõpus ETV ja ETV+ eetris olnud heategevussaate
„Jõulutunnel“ raames lisandus vähihaigete toetuseks 657 300 eurot.
Fondi kogunes 2020. aasta jooksul tuludena 3,28 miljonit eurot, mis on 19 protsenti rohkem kui 2019. aastal ja 21 protsenti rohkem kui 2018.
aastal. Kokku kiitis fondi nõukogu heaks 286 abitaotlust 167 inimeselt. Abisaanutest noorim oli kõigest 24-aastane pereema.
Fondi teeb eriliseks annetuste rohkus. 2020. aastal laekus ainuüksi elektroonselt kokku 111 630 annetust. Püsitoetajate arv küündis aasta lõpus
ligi 8000 inimeseni.
Vaid 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).
Kokku panustas Kingitud Elu 2020. aasta jooksul vähiravisse üle 2,7 miljoni euro, mis on võrreldav varasema aasta sama arvuga.
Fond annab kõikidele abivajajatele võimaluse panustada ravisse ka omaosalusega: maksimaalse individuaalselt jõukohase summaga. 2020.
aastal finantseerisid abivajajad ise oma ravi kokku veidi enam kui 320 000 euroga.
Täielikult Eesti inimeste annetustele toetudes on fondi jaoks olulised tegevuskulud, mida püüame hoida minimaalsel tasemel: et jääks võimalikult
palju vahendeid põhitegevuseks – inimeste toetamiseks. 2020. aastal moodustasid vähiravifondi tegevuskulud 5,3 protsenti fondi tuludest. See
tähendab, et 94,7 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 30 eri vähiravimit, mida inimesed haigekassa vahendusel vajalikul hetkel ei saanud.
Nende hulgas Keytruda, Lonsurf, Stivarga, Imbruvica, Avastin, Ibrance, Cyramza, Cometriq, Opdivo, Perjeta, Xalkori, Xtandi, Lynparza, Kisqali,
Everolimus, Yervoy, Tagrisso, Votrient, Inlyta, Tecentriq, Tafinlar, Abraxane, Tyverb, Caelyx, Jevtana, Kyprolis, Xofigo, Erbitux, Venetoclax jt.
Vähiravifondil Kingitud Elu oli 2020. 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.
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
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saab ise valida, millisele ravile oma usalduse rajab. Vähiravifond on üks võimalus puhuks, kui patsient on otsustanud moodsa tõenduspõhise
meditsiini kasuks.
Fondil aitavad majanduskulusid minimaalsel tasemel hoida mitmed Eesti ettevõtted, kes toetavad fondi missiooni nii rahaliselt kui ka eri
teenustega. 2020. 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 pangauülekande teel, sularahas, annetustelefonide kaudu, pangakaardiga, mobiiliarvele lisanduva annetusega kui ka
PayPali kaudu.
Fondi tegevusest 2020. 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.
2020. aastal pani fondi vabatahtlike tööle tugeva pitseri koroonakriis. Suurematest kontsertidest ja festivalidest, kus meie vabatahtlikud
harjumuspäraselt on annetusi kogunud, jäid paljud ära. Selle võrra rohkem käisime väiksematel üritustel.
Fondi vabatahtlikud osalesid Eesti Kontserdi Hennessy aastavahetuse kontsertidel, Vanemuise Memory 2020 tuuril, turismimessil Tourest, Eesti
Laul 2020 kontsertidel, EY Eesti aasta ettevõtja auhinnagalal, „Georg Ots 100“ kontsertidel, arvamusfestivalil, vabariigi presidendi roosiaia
vastuvõtul, WRC Rally Estonial, lisaks veel lugematutel simmanitel, suvekontsertidel ja suvetuuridel ning kaubanduskeskustes ja laatadel.
Augusti lõpus korraldasime Balti jaama turul suure heategevusliku CD-, DVD- ja vinüülplaatide turu, kuhu annetati tuhandeid heli- ja
videokandjaid. Turuga lisandus fondi 5000 eurot.
Detsembris korraldasime Tartu Lõunakeskuses suure heategevusliku kunsti- ja käsitöölaada, kuhu Eesti inimesed annetasid väga palju ilusat
kunsti ja käsitööd. Laadaga lisandus fondi ligi 10 000 eurot.
Aasta lõpus andis ansambel Wiiralt koos segakooriga Noorus välja heategevusliku albumi „Lill on iga inime“, mille müügitulu läheb vähihaigete
toetuseks. Albumit on võimalik soetada vähiravifondi e-poest.
Circle K Eesti on vähiravifondi missiooni toetanud juba mitu aastat. Koos oma klientidega panustas ettevõte 2020. aastal vähiravifondi kümneid
tuhandeid eurosid. Kõikides Circle K jaamade kassades saab vähiravifondi toetada annetusega sularahas või ka pangakaardiga.
Veebruaris, üsna vahetult enne koroonapiirangute kehtima hakkamist käisime fondi vabatahtlikega ekskursioonil Tartu Ülikooli kliinikumis ning
tähistasime Eesti Rahva Muuseumis fondi seitsmendat sünnipäeva. Augustis külastasime fondi vabatahtlikega ettevõtja Oleg Grossi valdusi
Rakveres.
Maksu- ja tolliamet avas inimestele võimaluse suunata oma enammakstud tulumaks automaatselt heategevuseks. Vähiravifondi lisandus 2019.
aasta deklaratsioonide tulemusel üle 19 000 euro.
Märtsis kukkusid seoses koroonakriisiga fondi annetused üleöö umbes kolmandiku võrra, kuid taastusid mõne kuu jooksul. Raskel hetkel lisas
Utilitas fondi 75 000 eurot ja EY 10 000 eurot.
Piirangute ajal andis Marek Sadam koos Tõnu Laikre ja Martin Trudnikoviga heategevusliku veebikontserdi vähihaigete toetuseks. Järveküla
kooli 5. klassi poiss Johannes Pallo kirjastas aga koos Regioga vahva lauamängu „Võidujooks viirusega“, mille müügitulu suunasime samuti
inimeste ravikulude katteks.
Järjest enam tähelepanu pöörasime fondi veebilehel tegutsevale heategevuslikule e-poele. E-poe müük kasvas 2020. aastal mitukümmend
korda. Sügisel müüsime poe kaudu tuhandeid koroonamaske ning poe sortiment järjest uueneb. Alates 2021. aasta algusest töötab fondis
kolmas inimene – osalise (väikese) töökoormusega e-poe mänedžer Sigrid Karon.
Nagu tavaks, kutsusime ka 2020. 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 Norma, Utilitas,
GIGA, EY, Mapri Ehitus ja veel mitu ettevõtet.
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Eriline rõõm on tõdeda, et haigekassa hakkas ka 2020. aastal rahastama mitut ravimit (või laiendas neile kehtivaid soodustusi), 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 juunist alates laiendas Haigekassa oluliselt
munasarjavähi ravimi Lynparza kompenseerimist.
Fondi eesmärgid 2021. aastal
2021. aastal on vähiravifond Kingitud Elu jätkanud aktiivset tööd, korraldades mitmesuguseid kampaaniaid peamiselt Facebookis ning käies
koos fondi vabatahtlikega üritustel annetusi kogumas nii palju, kui see on olnud piirangute tingimustes võimalik.
Fondi Facebooki lehel ja muudes kanalites jätkame tunnistuste avaldamist, kus Eesti inimesed räägivad, milline on olnud nende võitlus raske
haigusega ning mida tähendab (on tähendanud) neile ja nende peredele fondi jätkuv tugi.
Aasta esimese nelja kuuga on fond panustanud Eesti inimeste ravisse juba üle miljoni euro. Vaatamata koroonakriisi kestmisele oleme suutnud
kogu taotletud ravi 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.
Kõige operatiivsema info fondi töö kohta leiab Facebookist aadressilt www.facebook.com/kingitudelu.

Peamised finantsnäitajad majandusaastal:
Eurodes

2020

2019

Annetustest teenitud tulud

3 280 290

2 767 570

Otseselt ravi finantseerimisega seotud kulud

2 725 867

2 729 127

2.46

1.98

Lühiajaliste kohustiste kattekordaja (kordades)

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

31.12.2020

31.12.2019

Raha

948 175

1 157 823

Nõuded ja ettemaksed

692 019

44 180

20 594

22 297

1 660 788

1 224 300

1 660 788

1 224 300

Võlad ja ettemaksed

674 564

618 253

Kokku lühiajalised kohustised

674 564

618 253

674 564

618 253

250

250

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem

605 797

690 182

Aruandeaasta tulem

380 177

-84 385

Kokku netovara

986 224

606 047

1 660 788

1 224 300

Lisa nr

Varad
Käibevarad

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)

2020

2019

Lisa nr

3 280 290

2 767 570

5

92

109

3 280 382

2 767 679

-2 725 867

-2 729 127

6

-62 087

-33 399

7

Tööjõukulud

-111 561

-89 551

8

Muud kulud

-500

-1

-2 900 015

-2 852 078

380 367

-84 399

-190

14

380 177

-84 385

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

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

2020

2019

380 367

-84 399

-647 839

-10 099

1 703

-18 523

56 311

142 122

-209 458

29 101

-209 458

29 101

1 157 823

1 128 708

-209 458

29 101

-190

14

948 175

1 157 823

Lisa nr

Rahavood põhitegevusest
Põhitegevuse tulem
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus
Varude muutus
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus
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
Sihtkapital/ Osakapital
nimiväärtuses/ Reservkapital
31.12.2018
Aruandeaasta tulem
31.12.2019
Aruandeaasta tulem
31.12.2020

Akumuleeritud tulem

250

690 182

690 432

0

-84 385

-84 385

250

605 797

606 047

0

380 177

380 177

250

985 974

986 224
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
Sihtasutus Hille Tänavsuu Vähiravifond Kingitud Elu 2020. 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 kohustised 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 võlakohustised) 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)

31.12.2020

Maksude ettemaksed ja
tagasinõuded

12 kuu jooksul

Lisa
nr

3 553

3 553

Viitlaekumised

648 552

648 552

Muud nõuded

27 512

27 512

Nõuded toetuste saajate
vastu

12 402

12 402

692 019

692 019

Kokku nõuded ja
ettemaksed

31.12.2019

12 kuu jooksul

Lisa
nr

Maksude ettemaksed ja
tagasinõuded

3 567

3 567

Ettemaksed

2 892

2 892

2 892

2 892

Viitlaekumised

2 945

2 945

Muud nõuded

17 299

17 299

Nõuded toetuste saajate
vastu

17 477

17 477

Kokku nõuded ja
ettemaksed

44 180

44 180

Tulevaste perioodide
kulud

3

3

Muud nõuded sisaldavad 31.12.2020 seisuga laekumata annetusi heategevuslike helkurite eest 4 582 eurot (31.12.2019: 10 255
eurot), heategevuslike näomaskide eest 22 050 eurot (31.12.2019: 0 eurot) ning tavapäraste annetuste eest summas 880 eurot (31.12.2019:
7 044 eurot).
Viitlaekumised sisaldavad 31.12.2020 seisuga laekumata detsembrikuu annetusi fondi annetusnumbritele 648 552 eurot (31.12.2019: 2
945 eurot). Hüppeline kasv viitlaekumiste summas 2020. aasta lõpuga on tingitud heategevussaate "Jõulutunnel" kaudu kogutud annetustest.
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Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

31.12.2020
Ettemaks

31.12.2019

Maksuvõlg

Ettemaks

Maksuvõlg

Ettevõtte tulumaks

0

100

0

0

Käibemaks

0

3 296

281

0

Üksikisiku tulumaks

0

3 958

0

2 951

Sotsiaalmaks

0

6 721

0

5 014

Kohustuslik kogumispension

0

407

0

304

Töötuskindlustusmaksed

0

254

0

273

Ettemaksukonto jääk

3 553

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad

3 553

3 286
14 736

3 567

8 542

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2020

12 kuu jooksul

Lisa nr

Võlad tarnijatele

84 558

84 558

Võlad töövõtjatele

11 281

11 281

Maksuvõlad

14 736

14 736

Muud võlad

1 177

1 177

1 177

1 177

Ravikulude eraldis

562 812

562 812

Kokku võlad ja ettemaksed

674 564

674 564

Muud viitvõlad

31.12.2019
Võlad tarnijatele

12 kuu jooksul

3

Lisa nr

120 399

120 399

Võlad töövõtjatele

4 842

4 842

Maksuvõlad

8 542

8 542

Ravikulude eraldis

484 470

484 470

Kokku võlad ja ettemaksed

618 253

618 253

3

Ravikulude eraldisena kajastatakse nõukogu otsuste alusel tekkinud kohustisi tasuda toetuse taotlejate ravikulud.

Lisa 5 Annetused ja toetused
(eurodes)

2020

2019

Mittesihtotsatarbelised annetused ja toetused

3 280 290

2 767 570

Kokku annetused ja toetused

3 280 290

2 767 570

20 000

115 000

sh eraldis riigieelarvest
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Rahalised ja mitterahalised annetused
2020

2019

Rahaline annetus

3 280 290

2 767 570

Kokku annetused ja toetused

3 280 290

2 767 570

Annetajad on eraisikud ja erasektori ettevõtjad.

Lisa 6 Jagatud annetused ja toetused
(eurodes)

2020

2019

Toetused ravikulutuste katmiseks

2 725 867

2 729 127

Kokku jagatud annetused ja toetused

2 725 867

2 729 127

2020

2019

Ostetud heategevuslikud maskid

24 131

0

Administratiivsed teenused

11 040

2 520

Reklaam

7 904

3 609

Ostetud heategevuslikud särgid

5 748

677

Ostetud heategevuslikud helkurid

2 271

5 942

Mitmesugused bürookulud

1 833

2 525

Annetusnumbrite vahendustasu

1 366

2 000

IT kulud

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

1 180

2 783

Kütus

654

891

Ostetud heategevuslikud poekotid

582

1 800

Ostetud transporditeenused annetuste kogumiseks

527

6 100

Ostetud heategevuslikud jõulukaardid

449

489

4 402

4 063

62 087

33 399

2020

2019

Palgakulu

83 643

67 131

Sotsiaalmaksud

27 918

22 420

111 561

89 551

2

2

Muud
Kokku mitmesugused tegevuskulud

Lisa 8 Tööjõukulud
(eurodes)

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

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes
31.12.2020
Nõuded
Asutajad ja liikmed
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning
olulise osalusega eraisikust
omanikud ning nende valitseva
või olulise mõju all olevad
ettevõtjad

31.12.2019

Kohustised

Nõuded

Kohustised

1 900

6 586

4 152

4 116

0

6 503

0

1 853

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja
muud olulised soodustused

Arvestatud tasu

2020

2019

83 643

67 131
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SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE
Sihtasutus Hille Tänavsuu Vähiravifond Kingitud Elu nõukogule
Oleme üle vaadanud Sihtasutus Hille Tänavsuu Vähiravifond Kingitud Elu raamatupidamise aastaaruande, mis sisaldab bilanssi seisuga
31.12.2020, nimetatud kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta koostatud kasumiaruannet, omakapitali muutuste aruannet ja rahavoogude
aruannet, raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning muid selgitavaid lisasid.
Juhtkonna vastutus raamatupidamisaruannete eest
Juhtkond vastutab selle eest, et see raamatupidamise aastaaruanne koostatakse ja esitatakse õiglaselt kooskõlas Eesti finantsaruandluse
standardiga, ning sellise sisekontrolli eest, mida juhtkond peab vajalikuks sellise raamatupidamise aastaaruande koostamiseks, mis on vaba
olulisest, kas pettusest või veast tingitud väärkajastamisest.
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 (nagu asjakohane) ja
analüütiliste protseduuride rakendamist, ning hangitud tõendusmaterjali hindamist.
Ülevaatuse käigus läbiviidud protseduurid on palju vähem mahukad kui rahvusvaheliste auditeerimise standarditega 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 31.12.2020 ning sellel kuupäeval
lõppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga.
/digitaalselt allkirjastatud/
Mart Nõmper
Vandeaudiitori number 499
Grant Thornton Baltic OÜ
Audiitorettevõtja tegevusloa number 3
Pärnu mnt 22, Tallinn, Harju maakond, 10141
21.06.2021

