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EESTI VÄHIHAIGETE LASTE VANEMATE LIIDU 2018. MAJANDUSAAST A  

PÕHITEGEVUSTE ÜLEVAADE 

1. Sissejuhatus  

Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liit MTÜ („Liit“) on loodud 16. aprillil 1992. aastal. Liidu 

põhikirjajärgseks ülesandeks on vähihaigete laste ja nende perekondade igakülgne abistamine ja 

toetamine, tervishoiu ja hoolekande arendamine ning vähihaigete laste ravitingimuste 

parandamisele kaasaaitamine. Liidu sihtrühmaks on kõik isikud, kelle laps on vähidiagnoosi 

saanud lapseeas kuni 19-aastaseks saamiseni, ja nende pereliikmed. 

2. Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liidu tegevuse ülevaade 

Liidu tegevus toimub meeskonnatöö ja peamiselt vabatahtlikkuse põhimõttel ning võib üldiselt 

jagada järgmisteks peamisteks valdkondadeks: 

- Kõige olulisem igapäevane töö on perede nõustamine ja vähihaigele lapsele hädavajalike 

teenuste tagamine eelkõige pahaloomulise kasvaja diagnoosi saamisel, sellele järgneva 

pikaajalise ravi kestel ja ravijärgsel remissiooniperioodil. Liit aitab uude olukorda sattunud 

peredel orienteeruda riiklike ja kohalike omavalitsuste sotsiaalvaldkonna toetuste 

võimalustes ja abistab toetuste taotlemisel ning jagab kogemusi ja näpunäiteid raviga või 

kaasnevate probleemidega paremini toimetulekuks. Selleks kutsus Liit 2014. aastal ellu 

heategevusliku kampaania Pardiralli, mis toimus juba 5. aastat järjest, ning alates 2015. 

aastast hakkas Liidu vabatahtlike töörühm välja töötama loodava tugikeskuse aluseid. 

Alates 2016. aastast on tänu heade annetajate ja Pardiralli abile käivitanud koordineeritult 

tugiteenuseid vahendav tugisüsteem (Liidu tugikeskus), et tagada koordinaator-tugiisiku 

vahendusel kiire abi kättesaadavus ja tekkinud kriisiolukordade lahendamine. Tugikeskuse 

üldine eesmärk on vähihaigete laste ja nende perede toetamine, et aidata kaasa põhiravi 

paremale õnnestumisele, tagada süsteemselt ja koordineeritult, kvaliteetselt ja diskreetselt 

vähihaigetele lastele ja nende vanematele vaimne tugi, segamata liigselt põhiravi 

teostamist. 

- Oma igapäevases tegevuses korraldab Liit lisaks temaatilisi loenguid ja koolitusi, et 

suurendada perede teadlikkust ja aidata peredel paremini toime tulla emotsionaalse poole 
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ja psühholoogiliste vajadustega. Kuna vähihaigete lapspatsientide ravi on enamasti 

pikaajaline (6 kuud kuni 2,5 aastani, millele lisandub 5-aastane seireperiood), toob see 

perele kaasa majandusliku olukorra kui ka muu elukorralduse suured muudatused ning 

seetõttu kaasame vajadusel eksperte kirjeldatud olukordadega toimetuleku parandamiseks. 

- Kuna tõhusa ravi üks alustalasid on patsiendi ning tema pere positiivne meeleolu, püüab 

Liit ise pakkuda lastele ja peredele ravi toetavat keskkonda ja korraldada meeleolukaid 

üritusi nii haiglas kui väljaspool haiglat. Samuti on Liidule teinud heategevuslikus korras 

teatrikülastusi mõned teatrid ja abi on pakkunud liiduvälised vabatahtlikud (näiteks 

muinasjutuhaldjad). 

- Raviga seotud kulud, näiteks harva esinevate diagnooside või teatud keerukamate 

raviprotseduuride puhul, kui Eestis on vähe kogemusi või ravivõimalused puuduvad ning 

laps saadetakse Eesti Haigekassa toel väljaspool Eestit võimaldatavale ravile, toetab Liit nii 

lapse kui teda saatva vanema mõistlikud ja vajalikud majutus- ja transpordikulud. Sõltuvalt 

lapse seisukorrast, tuleb selleks vajadusel kasutada meditsiinilist eritransporti. Lisaks on 

olukordi, mil vähipatsiendi raviks tuleb kasutada ravimit, mida Eesti Haigekassa ei rahasta, 

ning võimaluse olemasolul katab Liit nende ravimite maksumuse või aitab perel leida 

võimalusi ja vahendeid ravi saamiseks. 

- Oluliseks osaks Liidu tegevuses on koostöö meditsiinitöötajatega ning osalemine Vähiliidu 

ja Eesti Puuetega Inimeste Koja töös, samuti püüab Liit aidata kaasa tervishoiu arengule ja 

vähihaigete laste olukorda puudutava regulatsiooni ajakohastamisele kohtades, mis ei kata 

vähihaigete laste või nende perede vajadusi või ei taga nende õigusi. 

- Liidu igapäevatöö hulka kuulub ka tegevuseks vajalike vahendite saamine sponsorite ja 

annetajate kaasamise teel, milleks tuleb teavitada Liidu tegemistest, kogutud annetuste 

kasutamisest, annetuse kasutamise eesmärkidest ja muudest tegevustest, mis hoiaks Liidu 

annetaja jaoks usaldusväärsena. Kõige olulisem Liidu tegevuse rahastamise allikas on 

heategevuslik Pardiralli kampaania, millest tuleb Liidu peamine rahastus oma eesmärkide 

täitmiseks. 

3. Majandusaasta 2018 tegevuste ülevaa de 

Majandusaasta tegevus oli kooskõlas ühingu eesmärkidega. 

3.1 Saadud annetused ja toetused  

Ettevõtete, eraisikute ja heategevuslike ürituste toel, sh “Ma armastan aidata” keskkonna kaudu, 

kogusime annetusi ja toetusi kokku 269 952 eurot , sealhulgas Eesti Puuetega Inimeste Koda  
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toetas liidu tegevusi 9 319 euroga.  Kanal 2 heategevussaate „Jõulusoojus “ kaudu kogusime 

annetustena 150 482 eurot. Liidule on 2018. aastal tehtud ka üks sihtlaekumine 2 895 eurot, kus 

Tallinna Lasnamäe Gümnaasium korjas annetusi oma õpilase ravikulude toetamiseks. Liidu 

tegevust on toetanud suurte summadega paljud ettevõtted ja eraisikud. Kokku on 2018. aastal 

kogutud annetusi, v.a Pardiralli teel kogutud annetused, 269 952 eurot. 

3.2 Pardiralli  

Liit korraldas heategevusliku kampaania ja kogupereürituse Pardiralli, mis on Liidu iga-aastane 

suurüritus ning mille eesmärgiks on vahendite kogumine Liidu tegevuseks ja heategevuslike 

projektide toetamiseks, eelkõige ravi ja tugiteenuste pakkumiseks vähihaigetele lastele ja nende 

peredele. Pardiralli kampaania kaudu teadvustame muu hulgas ühiskonnale Liidu olemasolu, 

eesmärke ja tegevusi ning vähihaigete laste ja nende perede vajadusi. 2018. aastal toimus 

heategevuskampaania ja perepäev Pardiralli juba viiendat korda ja selle korraldamist toetas 

Hasartmängumaksu Nõukogu 6 000 euroga. Pardiralli korraldamisse kaasati 2018. aastal SA Hille 

Tänavsuu Vähiravifond „Kingitud Elu“, vabatahtlikuna panustas Pardiralli korraldamisse Minu 

Unistuste Päev. Kampaania käigus koguti annetusi 220 825 eurot, millest eelneva kokkuleppe 

kohaselt anti 64 441 eurot üle SA Hille Tänavsuu Vähiravifondile „Kingitud Elu“. Üldkoosoleku 

08.08.2018 otsuse kohaselt eraldati Heategevusfondile Minu Unistuste Päev SA 7 500 eurot, et 

hinnata nende panust. Kulutused Pardiralli korraldamiseks olid kokku 13 741 eurot. 

3.3 Toetused ja kulutused ravimitele, transpordile ja majutusele.  

Aruandeaastal maksime vähihaigete laste peredele toetuseks kokku 135 873 eurot, millest tasuti 

118 453 ravimite eest, kuna Eesti Haigekassa ei võtnud vähihaige lapse ravimi tasumise kohustus 

perelt üle. Nimetatud 118 453 eurost hüvitas Liit kahe lapse ravimite maksumuse 54 122 eurot, mis 

aga ei katnud kogu ravimile kuluvat summat ning puudujääva osa võttis enda kanda SA Hille 

Tänavsuu Vähiravifond „Kingitud Elu“.  

 

Juhtudel, kui lapse ravi toimub Eesti Haigekassa rahastusel väljaspool Eestit, on Liit toetanud 

vähihaigete laste ja tema ühe saatja transpordikulusid välismaa raviasutusse. Pikema ravi korral 

toetab Liit vajadusel ka majutuskulusid, kui ravi hõlmab nii haigla- kui ka haigla vahelisi perioode. 

Lisaks tasub Liit analüüside erandtingimustel transportimise teenuse eest väljaspool Eestit 

asuvasse laborisse, kui analüüside teostamiseks puudub Eestis pädevus ning Eesti Haigekassa 

tasub teenuse eest, kuid ilma saatekuluta, mis jääb vähihaige lapse pere enda anda. Nimetatud 

toetusi oleme tasunud 2018. aastal tasunud kokku 15 436 euro ulatuses.  
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Liit on võtnud enda kulutuse, mida vähihaige lapse perel on kõige keerulisem kanda – nimelt tasub 

Liit üldkoosoleku otsuse ja vanema taotluse alusel lapse matusekulud, mida 2018. aastal tuli 

tasuda 1 900 euro ulatuses. Samuti toetasime majanduslikus raskuses oleva vähihaige lapse 

tugivahendi maksumuse 84 euro ulatuses. 

3.4 Tugikeskuse teenuste kulud  

Tugikeskuse kaudu on Liit võimaldanud haiglas viibivatele lastele tegevusteraapiat 2018. aastal 

summas 10 985 eurot. Mõlemas keskuses - Tallinnas ja Tartus, pakuvad käsunduslepingu alusel 

regulaarselt teenuseid loovterapeudid. Tartus oli vajadus ka liikumisterapeudi teenuse järele, 

teenuse osutajaga on sõlmitud käsundusleping, mille maksumuseks oli 278 eurot 

(tööjõukuludena). Vähihaigetele lastele ja peredele on võimaldatud kriisiolukorras psühholoogilise 

nõustamise teenust summas 1 761 eurot. Lisaks positiivse meeleolu tõstmisele on teraapiate 

ülesanne ka toetada lapse igakülgset arengut ravi ajal. 

 

Aruandeaastal korraldati peredele kaks teraapilist seminari, millest esimene toimus Kohilas, Adilas, 

mis oli mõeldud 8-12-aastastele vähidiagnoosiga lastega peredele. Lastel oli võimalus 

individuaalselt vestelda psühholoogiga ja osaleda grupiaruteludes, kuidas oma haiguse ja 

ümbritseva maailmaga toime tulla. Samuti arutati vähidiagnoosiga lapse ja vanemate vahelisi 

suhteid, eesmärgiga leida vanemate ja laste vahel rohkem ühist mõistmist. Teine teraapiline 

seminarlaager toimus Viljandimaal Sammuli puhkekülas vähidiagnoosiga lapsega peredele, kus 

lapse vanus on 11 ja enam. Seminarlaagri teemadeks olid sõltuvused ning filosofeeriti ka küsimuse 

üle – mis või kus on õnn? Kahe peredele suunatud teraapilise seminarlaagri korraldamise kulud 

olid kokku 7 670 eurot. 

 

Tugikeskuse toimimiseks vajalikud tugikeskuse teenuse osutajate tööjõukulud olid 21 185 eurot. 

Perede vajaduste ja murede kiireks lahendamiseks ning kogemusel põhineva nõustamise 

tagamiseks osutab võlaõigusliku lepingu alusel teenust koordinaator-tugiisik, kelle tööjõukulud 

moodustavad valdava osa viidatud tööjõukulu summast 19 679 eurot. Koordinaator-tugiisikut 

abistab vabatahtlikuna koordinaator-tugiisiku abi ja teised vabatahtlikud. Tugikeskuse 

majanduskuludeks kulus 2018. aastal 1 014 eurot. Tugikeskuse kulud 2018. aastal kokku koos 

tugikeskuse koordinaatori töötasuga moodustasid 42 615 eurot. 
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3.5 Vähihaigete laste ja nende perede suveseminar  

Igal aastal on saanud traditsiooniks perede suveseminar, mis 2018. aastal peeti Varbla 

Puhkekülas. Traditsioonilisel suveseminaril annavad loenguid koolitajad, peredele on tagatud 

teraapiline nõustamine ja kohapeal on psühholoog, kes saab peresid ja lapsevanemaid nõustada, 

suunata ja toetada. Suveseminar on traditsiooniline Liidu ja kogukonna liikmete kokkusaamise 

koht, mis on väga oluline mh Liidu juhtimise seisukohast, kuna sel ajal toimub ka iga-aastane Liidu 

liikmete üldkoosolek ning otsustatakse järgmiste perioodide tegevused ja liidu juhtimist puudutavad 

otsustused. Suveseminaridel on alati lastevanematele harivad loengud, eelkõige psühholoogia ja 

teraapia valdkonnas, eriti populaarsed on loengud ja praktikumid stressi ja murega toimetulekuks. 

Suveseminari kulutused kokku olid 14 369 eurot ja selle korraldamist toetas Tartu Inner Wheel 

klubi 1000 euroga, lisaks aitasid kulutusi kanda Eesti Vähiliit  ja SA TÜK Lastefond  kokku 6000 

euroga (kumbki 3000 euroga). Suvelaagris osalejaid oli kokku koos täiskasvanute ja laste ning 

nende pereliikmetega ca 140 inimest. 

3.6 Muud kulud  

Traditsiooniliste üritustena toimus kevadel perede piknik ja talvel lastele suunatud jõulupidu 

AHHAA keskuses, mille korraldamise maksumuseks oli 2 234 eurot ning jõulupeol osales läbi 

aastate rekordarv osalejaid – ca 250 täiskasvanut ja last. Muude kulutustena loodi kommivabriku 

Kalev “Mesikäpa” kampaania toel lisaks Tartus valminud mängutoale ilus ja värviküllane laste 

mängutuba SA Tallinna lastehaigla onko-hematoloogia osakonda, mille ehituseks kulus 13 485 

eurot. „Mesikäpa“ kampaania alles jäänud raha kasutatakse Tartus virtuaalse noortetoa 

sisustamiseks vanusegrupile, kes enam nukkude ja autodega ei mängi. 

 

Raamatupidamise teenusele kulus aruandeaastal 1 872 eurot, mille tasumist toetas EPIK. Lisaks 

soetas Liit aruandeaastal töövahenditeks kaks sülearvutit kogumaksumusega 1 750, mida EPIK 

toetas 500 euroga. Muud liidu haldamisega seotud kulud on 1 127 eurot (transpordikulud, 

teenused, esinduskulud, kontoritarbed jm kulud). Esitasime ka Pardiralli logo registreerimise 

taotluse Patendiametile, milleks kulus 806 eurot. 

4. Muud tegevused 

- Alustasime koheselt peale 2018. aasta üldkoosolekut Liidu strateegia koostamisega, mille 

plaanime vastu võtta 2019. aasta üldkoosolekul. Samuti jätkasime eraldi töörühmas 

üldkoosoleku elektroonilise korraldamise töökorra väljatöötamist, mis võimalusel võetakse 

töökorrana üldkoosolekul vastu. 
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- Oktoobris esitasime Patendiametile taotluse Pardiralli logo ja sõnalise kasutamise 

heategevuslikul eesmärgil Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liidu kaubamärgina 

registreerimiseks. 

- Esitasime sotsiaalministeeriumile ettepaneku laiendada ravikindlustuse seaduse § 59 lg 1’ (60-

kalendripäevane hooldusperiood) kohaldamisala haigustele, mille raviks kasutatakse 

keemiaravi või tüvirakkude siirdamist. 

- Täiendasime tugikeskuse visiooni ja koostasime puuduvad lisadokumendid ning lisasime need 

tugikeskuse konsolideeritud versioonile (2016. aastal üldkoosoleku poolt juhatusele pandud 

kohustus). 

- Korraldasime ettevõtetele suunatud sotsiaalmeedia kampaaniat „Kingi jõuluks annetusi!“ ning 

ühe liikme algatuse loodi EVLVL Loomegrupp vähihaigete laste joonistatud jõulukaartide 

valmistamise projekt, mida täiendatakse pärast järgmist üldkoosolekut esitatud visiooni ja 

plaani alusel. 

- Koolitasime Heategevusorganisatsiooni Minu Unistuste Päev SA vabatahtlikke, mida tuleb 

arvestada vähihaige lapse, eelkõige veel ravil oleva vähihaige lapse jaoks unistuste päeva 

korraldamisel. 

- Esindasime oma liiget vaidluses Sotsiaalkindlustusametiga, kes otsustas mitte anda puuet 4-

kuusele leukeemiat põdevale patsiendile. Vaide esitamisel tegi SKA uue otsuse ning lapsele 

määrati puue. 

- Osalesime BMFi ja Delfi TV koostöös valminud projektis, kus ühe pere näitel selgitasime 

valimisvõitluses debateerivatele poliitikutele, sh ametis olevale tervise- ja tööministrile pr 

Sikkutule, vajadust EVLVL ja EHS esitatud RakS § 59 lõike 11 muutmiseks. Paraku ei olnud 

minister, erinevalt teistest osalenud poliitikutest, teema ega esitatud ettepanekuga kursis ning 

sisulise lahenduseni debati tulemusel ei jõutud. 

- Tutvustasime kõikidel Liidu korraldatavatel üritustel Liidu tegemiste hetkeseisu ja 

tulevikuplaane, et hoida liikmeid aktiivselt juhtimisega kursis.  

- Tugevdasime märkimisväärselt sise- ja väliskommunikatsiooni, et tagada ja suurendada 

annetajate usaldust meie kui liidu suhtes ning samas tugevdada ühtekuuluvustunnet Liidu 

sees. 

5. 2019. aruande aasta plaanid 

- Tagame iga vähihaige lapse ravi ja seda toetavad tugiteenused sõltumata ravi maksumusest 

ning leiame selleks rahastusallikaid. 

- Jätkame Liidu tegevuse läbipaistvuse suurendamisega nii liikmetele kui annetajatele ja 
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kaasame üha enam liikmeid vabatahtlikena liidu tegevustesse. 

- Osaleme aktiivsemalt EPIK tegevustes. 

- Suurendame Liidu liikmete arvu kogukonnas olevate liikmete arvelt. 

- Käime kaasas annetajate suundumustega ja leiame lahendusi annetuste toomiseks meie 

liidule. 

- Võtame vastu Liidu strateegia aastateks 2019-2023. 

- Suurendame oma ühiskondlikku aktiivsusust õigusloomes ja oleme kaasatud huvirühm 

puuetega inimeste ja laste õiguste kaitse teemadel, et seista enam ühiskonnas vähihaigete 

laste eest. 

- Leiame lisarahastuse allikaid omatulu teenimise kaudu (nt jõulukaardid, meened, e-pood jne). 

- Peame varakult plaani, kuidas muuta Pardirallit atraktiivsemaks ja kogu kampaaniat ning 

perepäeva senistest raamidest välja. 

- Kujundame Piilupaist tuntud brändimaskoti ja osaleme oma Liiduga enam väljas 

heategevusüritustel. 

- Korraldame teraapialaagreid erinevatele sihtrühmadele, suveseminari, jätkame jututubadega 

ning tugevdame tugikeskuse tegevust. 
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Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liit 2018. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2018 31.12.2017 Lisa nr

Varad    

Käibevarad    

Raha 472 313 279 544 2

Nõuded ja ettemaksed 712 1 179 3

Kokku käibevarad 473 025 280 723  

Kokku varad 473 025 280 723  

Kohustised ja netovara    

Kohustised    

Lühiajalised kohustised    

Võlad ja ettemaksed 3 841 4 727 4,5,6

Kokku lühiajalised kohustised 3 841 4 727  

Kokku kohustised 3 841 4 727  

Netovara    

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 275 996 272 866  

Aruandeaasta tulem 193 188 3 130  

Kokku netovara 469 184 275 996  

Kokku kohustised ja netovara 473 025 280 723  
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Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liit 2018. a. majandusaasta aruanne

Tulemiaruanne
(eurodes)

 2018 2017 Lisa nr

Tulud    

Annetused ja toetused 418 836 181 148 7

Tulu ettevõtlusest 2 186 1 289 8

Kokku tulud 421 022 182 437  

Kulud    

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -227 872 -179 328 9,10

Kokku kulud -227 872 -179 328  

Põhitegevuse tulem 193 150 3 109  

Muud finantstulud ja -kulud 38 21  

Aruandeaasta tulem 193 188 3 130  
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Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liit 2018. a. majandusaasta aruanne

Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2018 2017 Lisa nr

Rahavood põhitegevusest    

Põhitegevuse tulem 193 150 3 109  

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus 467 -747 3

Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus -886 1 788 4,5,6

Kokku rahavood põhitegevusest 192 731 4 150  

Rahavood investeerimistegevusest    

Laekunud intressid 38 21  

Kokku rahavood investeerimistegevusest 38 21  

Kokku rahavood 192 769 4 171  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 279 544 275 373 2

Raha ja raha ekvivalentide muutus 192 769 4 171  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 472 313 279 544 2



13

Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liit 2018. a. majandusaasta aruanne

Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2016 272 866 272 866

Aruandeaasta tulem 3 130 3 130

31.12.2017 275 996 275 996

Aruandeaasta tulem 193 188 193 188

31.12.2018 469 184 469 184
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

EVLVLi raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest ning rahvusvaheliselt tunnustatud

arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginevast heast raamatupidamistavast. 

Raamatupidamise aastaaruande arvnäitajad on esitatud eurodes.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha pangas ja kassas. 

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustised

Välisvaluutas fikseeritud nõuded ja kohustused võetakse arvele tehingupäeval kehtiva Euroopa Keskpanga kursiga ning aastaaruande

koostamisel hinnatakse need ümber bilansipäeval kehtiva Euroopa Keskpanga kursi alusel.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata nõudesummad hinnatakse individuaalselt. Laekumata summad, mille laekumine on ebatõenäoline, kantakse kuludesse. 

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Põhivarade arvelevõtmise alampiir    1000

Annetused ja toetused

Tegevuskulude sihtfinantseerimisena saadud annetuste ja toetuste kajastamisel lähtutakse tulude ja kulude vastavuse printsiibist. Kajastatakse

brutomeetodil, mis tähendab, et saadud toetust kajastatakse tulemiaruandes tuluna ja kompenseeritav kulu kuluna. 

Muud annetused ja toetused kajastatakse tuluna perioodis mil nad laekuvad.

Tulud

Tulud on kirjendatud tekkepõhise arvestusprintsiibi alusel. Teenuse osutamisest saadavad tulud ja kasum kajastatakse proportsionaalselt

samades perioodides nagu teenuse osutamisega kaasnevad kulutused. 

saadud annetused ja toetused kajastatakse tuluna perioodis mil nad laekuvad.

Kulud

Kulud on kirjendatud tekkepõhise arvestusprintsiibi alusel. Teenuse osutamissega kaasnevad kulud ja kahjum kajastatakse proportsionaalselt

samades perioodides nagu teenuse osutamisest saadavad tulud.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks loetaks EVLVL juhatuse liikmeid ja nende lähikondlasi.

Lisa 2 Raha
(eurodes)

 31.12.2018 31.12.2017

Arvelduskontod 472 313 279 544

Kokku raha 472 313 279 544
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Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2018 12 kuu jooksul

Nõuded ostjate vastu 39 39

Ostjatelt laekumata

arved
39 39

Ettemaksed 673 673

Tulevaste perioodide

kulud
241 241

Muud makstud

ettemaksed
432 432

Kokku nõuded ja

ettemaksed
712 712

 

 31.12.2017 12 kuu jooksul

Ettemaksed 1 179 1 179

Tulevaste perioodide

kulud
747 747

Muud makstud

ettemaksed
432 432

Kokku nõuded ja

ettemaksed
1 179 1 179

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

 31.12.2018 31.12.2017

Maksuvõlg Maksuvõlg

Üksikisiku tulumaks 293 335

Sotsiaalmaks 602 733

Töötuskindlustusmaksed 42 53

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad 937 1 121

Lisa 5 Võlad tarnijatele
(eurodes)

 31.12.2018 31.12.2017

Võlad tarnijatele 769 1 024

Kokku võlad tarnijatele 769 1 024
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Lisa 6 Võlad töövõtjatele
(eurodes)

 31.12.2018 31.12.2017

Töötasude kohustis 1 178 1 127

Puhkusetasude kohustis 896 983

Kokku võlad töövõtjatele 2 074 2 110

Lisa 7 Annetused ja toetused
(eurodes)

 2018 2017

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 15 319 15 310

Sihtotstarbelised annetused ja toetused 403 517 165 838

Kokku annetused ja toetused 418 836 181 148

sh eraldis riigieelarvest 15 319 14 616

sh eraldis kohaliku omavalitsuse eelarvest 0 1 000

Saadud annetused 87 775 87 969

Pardiralli, heategevuslik kogupereüritus 148 884 68 561

Aita luua tugikeskus annetused 16 376 16 002

Heategevussaade 150 482 0

Rahalised ja mitterahalised annetused   

 2018 2017

Rahaline annetus 418 836 181 148

Kokku annetused ja toetused 418 836 181 148

Lisa 8 Tulu ettevõtlusest
(eurodes)

 2018 2017

Teenuse müük 2 186 1 289

Kokku tulu ettevõtlusest 2 186 1 289
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Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

 2018 2017

Tööjõukulud 21 185 17 757

Pardiralliga seotud kulud 13 741 9 839

toetused ravimite soetamiseks 118 453 93 719

toetused majutusele ja transpordile välisriikides, muud

toetused
17 420 8 610

Suveseminari korraldamisega seotud kulud 14 369 11 194

Tugikeskuse kulud 21 430 14 286

Muud 21 274 23 923

Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsesed kulud
227 872 179 328

Lisa 10 Tööjõukulud
(eurodes)

 2018 2017

Palgakulu 15 839 13 106

Sotsiaalmaksud 5 346 4 651

Kokku tööjõukulud 21 185 17 757

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 1 1

Lisa 11 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2018 31.12.2017

Füüsilisest isikust liikmete arv 76 69

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

2018 Ostud

Tegev- ja kõrgema juhtkonna

ning olulise osalusega eraisikust

omanike lähedased pereliikmed

ning nende valitseva või olulise

mõju all olevad ettevõtjad

936

Ostud ja müügid

 2018

Ostud

raamatupidamisteenus 936

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja

muud olulised soodustused
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 2018 2017

Arvestatud tasu 8 607 0

Seotud osapoolteks loetaks EVLVL juhatuse liikmeid ja nende lähikondlasi.


