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EESTI VÄHIHAIGETE LASTE VANEMATE LIIDU 2019. MAJANDUSAASTA
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, kes 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, 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 Liit käivitanud
koordineeritult tugiteenuseid vahendava tugisüsteemi (Liidu tugikeskus), et tagada
koordinaator-tugiisiku vahendusel kiire abi kättesaadavus ja tekkinud kriisiolukordade kiire
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 muus elukorralduses 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 tuleb
ette 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 koostöö SA Hille Tänavsuu Vähiravifondiga
„Kingitud Elu“. Lisaks püüab Liit aidata kaasa tervishoiu arengule ja vähihaigete laste
olukorda puudutava regulatsiooni väljatöötamisele või ajakohastamisele kohtades, mis ei
kata vähihaigete laste või nende perede vajadusi või ei taga nende õigusi ning olla
poliitikakujundajaks uute suundade väljatöötamisel.

-

Liidu igapäevatöö hulka kuulub ka tegevuseks vajalike vahendite saamine sponsorite ja
annetajate kaasamise teel, milleks tuleb järjepidevalt ja katkematult teavitada Liidu
tegemistest, kogutud annetuste kasutamisest, annetuse kasutamise eesmärkidest ja
muudest tegevustest, mis hoiaks Liidu annetaja jaoks pildis. Kõige olulisem Liidu tegevuse
rahastamise allikas on heategevuslik Pardiralli kampaania, millest tuleb Liidu peamine
rahastus oma eesmärkide täitmiseks.

3.

Majandusaasta 2019 tegevuste ülevaade

Majandusaasta tegevus oli kooskõlas ühingu eesmärkidega.
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3.1

Saadud annetused ja toetused

Ettevõtete, eraisikute ja heategevuslike ürituste toel, sh “Ma armastan aidata” keskkonna ja
heategevusliku kogupereürituse Pardiralli kaudu, kogusime annetusi ja toetusi kokku 375 321
eurot, sealhulgas Eesti Puuetega Inimeste Koda toetas liidu tegevusi 8 136 euroga. Seejuures
valis maailmakuulus rockbänd Metallica meie Liidu oma Eesti kontserdi raames annetuse saajaks,
mille tulemusena laekus meie Liidule Metallica piletitulust 26 005 eurot. Liit on loonud ka
veebipõhise annetuslehe toeta.vahilapsed.ee, mille kaudu on annetajal lihtsam annetust teha ning
mille on annetajad juba ka omaks võtnud ning kasutama asunud.

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. 2019. aastal toimus
heategevuskampaania ja perepäev Pardiralli juba kuunda korda ja selle korraldamist toetas
Tallinna Linnavalisus 10 000 euroga. Pardiralli korraldamisse kaasati 2019. aastal SA Hille
Tänavsuu Vähiravifond „Kingitud Elu“ ja SA Minu Unistuste Päev. Kampaania käigus koguti
annetusi 261 849 eurot, millest eelneva kokkuleppe kohaselt kanti mõlemale koostöö partnerile 39
277.35 eurot, kokku 78 554.70 eurot. Kulutused Pardiralli korraldamiseks olid kokku 16 377 eurot.

3.3

Toetused ja kulutused ravimitele, transpordile ja majutusele.

Aruandeaastal maksime vähihaigete laste peredele toetuseks kokku 27 988 eurot, millest tasuti 5
199 eurot ravimite eest, kuna Eesti Haigekassa ei võtnud vähihaige lapse ravimi tasumise
kohustus perelt üle.
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 haiglavahelisi 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
eriteenus on äärmiselt kallis ning toetusi teenuse saamiseks oleme tasunud 2019. aastal kokku 16
515 euro ulatuses.
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Liit on võtnud enda kanda kulutuse, mida vähihaige lapse perel on kõige keerulisem kanda –
nimelt tasub Liit üldkoosoleku otsuse ja vanema taotluse alusel lapse matusekulud, mida 2019.
aastal tuli tasuda 5 169 euro ulatuses. Vähihaigetele lastele ja peredele on võimaldatud
kriisiolukorras psühholoogilise nõustamise teenust summas 1 105 eurot.

3.4

Tugikeskuse teenuste kulud

Tugikeskuse kaudu on Liit võimaldanud haiglas viibivatele lastele tegevusteraapiat 2019. aastal
summas 13 829 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

180

eurot

(tööjõukuludena).
Aruandeaastal korraldati peredele kaks teraapilist seminari 3-8-aastastele vähidiagnoosiga lastega
peredele. Esimene neist toimus märtsis Võrumaal, Vaskna Puhketalus, kus seminari põhiteemaks
oli „Laste sotsiaalsed ja emaotsionaalsed probleemid“. Teine teraapiline seminarlaager toimus
septembris Pedase Puhkekeskuses. Mais toimus Harjumaal, Oxforelli puhkekülas, kus lapse
vanus oli 9-12 ja seminari põhiteemaks teismeliste mõistmine ja toetamine. Neljas kokkusaamine
toimus hingedepäeval peredele, kes on lapse kaotanud. Nelja suunitletud sihtrühmaga peredele
suunatud teraapilise seminarlaagri korraldamise kulud olid kokku 19 701 eurot.
Tugikeskuse toimimiseks vajalikud tugikeskuse teenuse osutajate tööjõukulud olid 28 657 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 28 477 eurot. 2019 aasta mais sõlmiti
osaühinguga Taevapark aastane koostöö memorandum, mille ühe punktina toetatakse igakuiselt
koordinaator-tugiisiku

töötasu

maksmist.

Koordinaator-tugiisikut

abistab

vabatahtlikuna

koordinaator-tugiisiku abi ja teised vabatahtlikud. Tugikeskuse majanduskuludeks ja muudeks
kuludeks kulus 2019. aastal 3 131 eurot. Tugikeskuse kulud 2019. aastal kokku koos tugikeskuse
koordinaatori töötasuga moodustasid 65 318 eurot.

3.5

Vähihaigete laste ja nende perede suveseminar

Igal aastal on saanud traditsiooniks perede suveseminar, mis 2019. aastal peeti Otpääl Marguse
Spordibaasis. Traditsioonilisel suveseminaril annavad loenguid koolitajad, peredele on tagatud
teraapilised nõustajad ja psühholoogid ning teised oma valdkonna spetsialistid, kes saavad peresid
ja lapsevanemaid nõustada, suunata ja toetada. 2019. aastal toimusid loengud vaktsineerimisest,
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loeng „Lapseea vähiravi kaugmõjud“, lastevanemate töötuba „Mina olen oluline“, noorte vestlusring
„Mure – oma haigusega seotud, oma lähedastega seotud“. Lisaks toimus 2019. aastal
refleksoloogi loeng, savivälja töötoad, personaalsed nõustamised ja Pardiralli ajurünnak.
Suveseminar on traditsiooniline Liidu ja kogukonna liikmete kokkusaamise koht, mis on väga
oluline ka Liidu juhtimise seisukohast, kuna sel ajal toimub ka iga-aastane Liidu liikmete
üldkoosolek ning otsustatakse järgmiste perioodide tegevused ja tehakse Liidu juhtimist
puudutavad otsused. Suveseminari kulutused 2019. aastal olid kokku 15 209 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). Seminari korraldamiseks
panid õla alla ka Kasvu Labor ja Apollo. Kasvu Labor ja Apollo korraldasid kevadel kampaania –
maikuus Apollo raamatupoest raamatu „Ümberpööratud pahupidi“ ostult läks 7 eurot seminarlaagri
toetuseks. Raamatu autor Ain Mihkelson kinkis Liidule ka mõned raamatud meie onkoloogia
osakondadesse lugemiseks. Lisaks toetati meie laagri korraldamist mitmete toiduainetega,
puuviljadega, jäätise ja pagaritoodetega.
Suvelaagris osalejaid oli kokku koos täiskasvanute ja laste ning nende pereliikmetega ca 160
inimest.

3.6

Muud kulud

Traditsiooniliste üritustena toimus kevadel perede piknik ja talvel lastele suunatud jõulupidu Super
Skypargis keskuses, mille korraldamise maksumuseks oli 2 797 eurot. Tartus sisustati virtuaalne
noortetuba vanusegrupile, kes enam nukkude ja autodega ei mängi - selleks kulus 4 545 eurot.
Raamatupidamise teenusele kulus aruandeaastal 1 872 eurot. Lisaks soetas Liit aruandeaastal
töövahenditeks ühe sülearvuti kogumaksumusega 1 059 eurot .Lisaks sõlmisime koostöölepingu dr
Klounidega, et tagada nende tegevus esmalt vähihaigetele lastele ja seejärel teistele lastehaiglas
viibivatele lastele, hoidmaks nõrga immuunsusega lapsi võimalike haiguste eest. Seega toetasime
1 363 euroga dr Klounide tegutsemist.
Muud Liidu haldamisega seotud kulud 4 251 eurot (transpordikulud, teenused, esinduskulud,
kontoritarbed jm kulud).

4.

Muud tegevused
-

Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liidu esindaja Kaili Lellep valiti õiguskantsleri
puuetega inimeste nõukoja liikmeks.

-

Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liidu esindajana valiti Kaili Lellep TÜK Patsientide
nõukoja liikmeks, kus meie Liit seisab nii vähihaigete laste kui patsiendi lähendaste –
nende vanemate eest ning annab pikaajalise kogemuse kaudu Kliinikumile väärtuslikke
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sisendeid seatud eesmärkide saavutamiseks.
-

Koostasime osakondadesse paberkandjal ja veebis juhendmaterjali vähihaigete laste
vanematele, mis annab esmased juhised ja suunad diagnoosi saamisel, Liidu
kontaktandmed ja soovituse meie koordinaator-tugiisikuga kontakti saamiseks. Nimetatud
juhendmaterjal on koostatud Tartu ja Tallinna keskuse meditsiinipersonaliga ja on suureks
abivahendiks nii meie Tugikeskusele kui arstidele.

-

Korraldasime annetustalgute raames koostöös kauplusega Karupoeg Puhh ja projekti
PSÜHHOLOOGIA

3000

raames

tegutseva

klubiga

“ELUKOOL”

Vaprusekastide

kampaania, mille käigus kutsusime üles kõiki heasüdamlikke inimesi osalema onkoloogilise
diagnoosiga lastele mänguasjade komplekteerimisel.
-

Korraldasime Euroopa Parlamendi saadiku Urmas Paeti kutsel Pardiralli 24 vabatahtlikule
külastuse Brüsselisse Euroopa Parlamenti, et tutvuda parlamendi tööga, vaadata ringi
uhkes eurohoones ja näha Euroopa Liidu õigusloome köögipoolt. Külastuse eest tasus
Euroopa Parlament.

-

Osaleme Eesti Tervishoiu Muuseumi korraldatud kampaanias „Elu vähiga. Jaga oma lugu“,
et aidata kaasa vähilugude kogumisele Eestis.

-

Meie liidu juhatuse liiget Eve Petersoni ning liidu juhatust tunnustati “Aasta vabatahtlike
kaasaja“ tiitliga, mis jagati üleriigilisel vabatahtlike ja kodanikuühiskonna aasta tegijate
tänuüritusel Saku mõisas. Need auväärsed tunnustused andis juhatusele üle “Märka
vabatahtlikku” patroon Vabariigi President Kersti Kaljulaid. Tunnustamist korraldavad
Eesti

Külaliikumine

Kodukant

ja

Vabaühenduse

Liit

koostöös

Siseministeeriumi,

Kodanikuühiskonna Sihtkapitali ja Vabariigi Presidendi kantseleiga. Meie Liit osutus valituks
ligi 200 kandidaadi seast.
-

Algatasime oma Liidu liikmete seast aasta vabatahtliku tunnustamise traditsiooni, kelle
valivad meie liikmed salajase hääletamise teel.

-

Kaasasime Pardiralli korraldamisse rekordarvu meie Liidu vabatahtlikke ning katsime
kogu korraldusliku poole ja meie Liidu korraldatavad platsitegevused meie enda Liidu
vabatahtlikega.

-

Oleme motiveerinud meie kogukonna liikmeid võtma osa Liidu juhtimisest ning astuma
meie Liidu liikmeks. Seega oleme Liidu liikmete arvu tõstnud üle 100 liikme.

-

Patendiamet kinnitas meie Liidu kabamärgina „PARDIRALLI“ sõnalise märgina ning
Pardiralli logo kui kaubamärk. Kaubamärgi otsused jõustusid 1. septembril 2019 ning on
kehtivad tagasiulatuvalt alates 12.10.2018.

-

Üldkoosoleku poolt võeti 06.08.2019 vastu juhatuse ja vabatahtlike poolt ette valmistatud
Liidu strateegia, mille peamiseks eesmärgiks on: „Iga onkoloogilise diagnoosiga laps
Eestis peab saama vajaliku ravi ja seda toetavad tugiteenused peavad olema
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kättesaadavad riiklikult või eraannetuste toel, mille võimaldamiseks püüab Liit leida
vahendeid.“
-

Esitasime avalduse rahvusvahelise vähihaigete laste organisatsiooni Childhood Cancer
Internationaliga liitumiseks.

-

Osaleme aktiivselt Eesti Puuetega Inimeste Koja tegevuses.

-

Oleme loonud tehnilised lahendused, et lihtsustada annetuste tegemist meie Liidule,
samuti oleme otsinud võimalusi osaleda erinevates kampaaniates, mis on seotud
annetustega või erinevate annetuskeskkondadega.

-

Oleme kujundamas Piilupaist tuntud maksotti, mida seostatakse Pardiralliga ja
heategevusliku annetusega (Piilupai osalemine Maijooksul, Tartu Rattaralli lasteüritusel,
erinevad veebilood).

5. 2020. 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
kaasame üha enam liikmeid vabatahtlikena liidu tegevustesse.

-

Suurendame oma ühiskondlikku aktiivsusust õigusloomes ja oleme kaasatud huvirühm
puuetega inimeste ja laste õiguste kaitse valdkondades, et seista enam ühiskonnas
vähihaigete laste eest.

-

Peame varakult plaani, kuidas muuta Pardirallit atraktiivsemaks ja kogu kampaaniat ning
perepäeva senistest raamidest välja.

-

Korraldame teraapialaagreid erinevatele sihtrühmadele, suveseminari, jätkame jututubadega
ning tugevdame tugikeskuse tegevust.

-

Tulenevalt märtsis 2020 välja kuulutatud eriolukorrast ja sellele järgnenud hädaolukorrast ning
kaasnevatele liikumis- ja kogunemispiirangutele on juhatus sunnitud ära jätma või võimalusel
edasi lükkama mitmed 2020. aastaks planeeritud üritused, et tagada rahvatervise kaitse meie
lastele kui ühele kõrgeimale riskirühmale.
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Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liit

2019. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2019

31.12.2018

Lisa nr

716 154

472 313

2

988

712

3

717 142

473 025

717 142

473 025

Võlad ja ettemaksed

11 241

3 841

Kokku lühiajalised kohustised

11 241

3 841

11 241

3 841

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem

469 184

275 996

Aruandeaasta tulem

236 717

193 188

Kokku netovara

705 901

469 184

717 142

473 025

Varad
Käibevarad
Raha
Nõuded ja ettemaksed
Kokku käibevarad
Kokku varad
Kohustised ja netovara
Kohustised
Lühiajalised kohustised

Kokku kohustised

4,5,6

Netovara

Kokku kohustised ja netovara

10

Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liit

2019. a. majandusaasta aruanne

Tulemiaruanne
(eurodes)

2019

2018

Lisa nr

375 321

418 836

7

3 857

2 186

8

379 178

421 022

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

-142 514

-227 872

Kokku kulud

-142 514

-227 872

236 664

193 150

53

38

236 717

193 188

Tulud
Annetused ja toetused
Tulu ettevõtlusest
Kokku tulud
Kulud

Põhitegevuse tulem
Muud finantstulud ja -kulud
Aruandeaasta tulem

9.10

11
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2019

2018

Lisa nr

236 664

193 150

-276

467

3

7 400

-886

4,5,6

243 788

192 731

Laekunud intressid

53

38

Kokku rahavood investeerimistegevusest

53

38

Kokku rahavood

243 841

192 769

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses

472 313

279 544

Raha ja raha ekvivalentide muutus

243 841

192 769

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

716 154

472 313

Rahavood põhitegevusest
Põhitegevuse tulem
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus
Kokku rahavood põhitegevusest
Rahavood investeerimistegevusest

2

2
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Kokku netovara
Akumuleeritud tulem
31.12.2017

275 996

275 996

Aruandeaasta tulem

193 188

193 188

31.12.2018

469 184

469 184

Aruandeaasta tulem

236 717

236 717

31.12.2019

705 901

705 901
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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)

Arvelduskontod
Kassa
Kokku raha

31.12.2019

31.12.2018

715 860

472 313

294

0

716 154

472 313
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Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2019

12 kuu jooksul

Nõuded ostjate vastu

262

262

Ettemaksed

726

726

726

726

988

988

Tulevaste perioodide
kulud
Kokku nõuded ja
ettemaksed

31.12.2018
Nõuded ostjate vastu

12 kuu jooksul
39

39

39

39

673

673

Tulevaste perioodide
kulud

241

241

Muud makstud
ettemaksed

432

432

712

712

Ostjatelt laekumata
arved
Ettemaksed

Kokku nõuded ja
ettemaksed

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

Üksikisiku tulumaks
Sotsiaalmaks
Töötuskindlustusmaksed
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad

31.12.2019

31.12.2018

Maksuvõlg

Maksuvõlg

805

293

1 351

602

98

42

2 254

937

Lisa 5 Võlad tarnijatele
(eurodes)

31.12.2019

31.12.2018

Võlad tarnijatele

4 881

769

Kokku võlad tarnijatele

4 881

769
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Lisa 6 Võlad töövõtjatele
(eurodes)

31.12.2019

31.12.2018

Töötasude kohustis

1 596

1 178

Puhkusetasude kohustis

1 101

896

Kokku võlad töövõtjatele

2 697

2 074

2019

2018

17 766

15 319

Sihtotstarbelised annetused ja toetused

357 555

403 517

Kokku annetused ja toetused

375 321

418 836

8 136

15 319

Saadud annetused

145 266

87 775

Pardiralli, heategevuslik kogupereüritus

199 668

148 884

12 621

16 376

0

150 482

9 630

0

12

2019

2018

Lisa nr

Rahaline annetus

375 321

418 836

Kokku annetused ja toetused

375 321

418 836

2019

2018

Teenuse müük

3 857

2 186

Kokku tulu ettevõtlusest

3 857

2 186

Lisa 7 Annetused ja toetused
(eurodes)

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

sh eraldis riigieelarvest

Aita luua tugikeskus annetused
Heategevussaade
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

Lisa nr

Rahalised ja mitterahalised annetused

Lisa 8 Tulu ettevõtlusest
(eurodes)
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Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

2019

2018

Tööjõukulud

28 657

21 185

Pardiralliga seotud kulud

16 377

13 741

5 199

118 453

toetused majutusele ja transpordile välisriikides, muud
toetused

22 789

17 420

Suveseminari korraldamisega seotud kulud

15 209

14 369

Tugikeskuse kulud

36 661

21 430

1 735

0

15 887

21 274

142 514

227 872

2019

2018

21 074

15 839

7 583

5 346

28 657

21 185

1

1

31.12.2019

31.12.2018

103

76

2019

2018

28 657

8 607

toetused ravimite soetamiseks

Sihtfinantseerimise kasutamine
Muud
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide
otsesed kulud

Lisa 10 Tööjõukulud
(eurodes)

Palgakulu
Sotsiaalmaksud
Kokku tööjõukulud
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale

Lisa 11 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga

Füüsilisest isikust liikmete arv

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja
muud olulised soodustused

Arvestatud tasu
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Aruande digitaalallkirjad
Aruande lõpetamise kuupäev on: 23.10.2020
Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liit (registrikood: 80096899) 01.01.2019 - 31.12.2019 majandusaasta aruande andmete õigsust on
elektrooniliselt kinnitanud:
Allkirjastaja nimi

Allkirjastaja roll

Allkirja andmise aeg

KAILI SEMM

Juhatuse liige

31.10.2020

VÄLJAVÕTE
MTÜ Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liit (EVLVL)
Kirjaliku üldkoosoleku (09.-23.10.2020) 31.10.2020 protokollist
01.11.2020

Allolevalt on esitatud väljavõte (esitatud jutumärkides „“) kirjaliku üldkoosoleku
protokollist ja vastu võetud otsusest MTÜ Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liit
tegevusaruande ja majandusaasta aruande osas:
„II. Üldkoosoleku otsused
1. Üldkoosolek otsustas vastu võtta lisatud Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liidu 2019.
aasta tegevusaruande ja majandusaasta aruande. Otsuse poolt hääletasid kõik
koosolekust osa võtnud 51 liiget, kes on loetletud otsuste lõpus.

[-]

Üldkoosoleku otsuste 1, 2 ja 3 poolt hääletasid hääletamisest osa võtnud järgmised liikmed:
1) Liis-Katrin Avandi,
2) Bettler Merlin,
3) Esperk Mirjam,
4) Esperk Toomas,
5) Heerik Kadi,
6) Ivask Heveli,
7) Ilves Janika,
8) Jakobson Merit,
9) Jakobson Silver,
10) Jürjen Elina,
11) Jürjen Lauri,
12) Juurik Jaanika,
13) Juurik Peeter,
14) Karis Kristi,
15) Kollom Ulvi,
16) Kruus Marko-Erik,
17) Kulp Innar,
18) Kulp Merit,
19) Lepp Heiko,
20) Liivo Pille,
21) Lõhmus Jaana,
22) Lõhmus Marianne,
23) Lõiv Illimar,
24) Marits Reet,
25) Merilai Luive,
26) Metsamaa Anti,
27) Mölder Kaidi,
28) Möll Tiina,
29) Myllyviita Mika,
30) Nõmm Inge,
31) Paarma Tõnu,
32) Parts (Rõivas) Anu,
33) Peterson Eve,
34) Rajasalu Kaili,
35) Reetpap Maarit,
36) Rits Birgit,

37) Roasto Maia-Mari,
38) Ruuma Merle,
39) Saar Elo,
40) Salundo Ulvi,
41) Selgmäe Eve,
42) Selgmäe Maido,
43) Semm Kaili,
44) Teeveer Tuuli,
45) Tõemets Villu,
46) Tohv Kristiina,
47) Toom Kaie,
48) Ütt Laine,
49) Ütt Madis,
50) Zommer Jana.

Üldkoosoleku otsuste 1, 2 ja 3 vastu ei hääletatud ning ükski liige erapooletuks ei
jäänud. Otsuste suhtes eriarvamusi ei esitatud.“
Käesolevaga kinnitan MTÜ Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liidu ajavahemikus 09.23.10.2020 toimunud kirjaliku üldkoosoleku 31.10.2020 protokolli väljavõtte õigsust.
/allkirjastatud digitaalselt/
Kaili Lellep
Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liidu juhatuse esimees

Tegevusalad
Tegevusala

EMTAK kood

Põhitegevusala

Mujal liigitamata sotsiaalhoolekanne majutuseta

88991

Jah

Sidevahendid
Liik

Sisu

E-posti aadress

info@vahilapsed.ee

Veebilehe aadress

www.vähilapsed.ee

