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Eesti Vähiliidu 2017 aasta tegevusaruanne

2017. aastal täitus Eesti Vähiliidul 25 aastat ühingu loomisest.
Vähki haigestumine maailmas on kahjuks jätkuvalt tõusuteel.
Prognoositakse, et 2025. aastaks on 19,3 miljonit uut haiget ning 11,4 miljonit vähist tingitud
surma. Enne 75. eluaastat haigestub vähki üks kolmest mehest ja üks neljast naisest.
Vähk on Eestis surmapõhjuste hulgas juba aastaid südame- ja veresoonkonna haiguste järel teisel
kohal. 2015. aastal registreeriti Eestis 8662 uut vähijuhtu, neist 4231 meestel ja 4431 juhtu naistel.
2015 aasta lõpus oli Eesti rahvastikus 57 367 isikut (22 627 meest ja 34 740 naist), kellel oli
diagnoositud mõni pahaloomuline kasvaja. Meeste kõige sagedasem pahaloomuline kasvaja oli
eesnäärmevähk, mis moodustas 26% kõigist esmasjuhtudest. Naistel esines kõige sagedamini
nahavähki (v.a melanoom) ja rinnavähki, mis moodustasid vastavalt 21% ja 17% kõigist
esmasjuhtudest.
Kuna vähihaigestumus on tõusutendentsiga ja vähi tõttu kaotab meie töövõimeline elanikkond
palju väärtuslikke tööaastaid, siis võime julgelt väita, et vähk ei ole Eestis mitte ainult meditsiiniline,
vaid ka väga oluline sotsiaalne probleem. Vähiravi on ühiskonnale ressursimahukas, kahjud
haigestunud inimese elukvaliteedile on suured ja haigus sageli fataalne. 30-40% vähijuhtumitest on
seotud inimeste tervisekäitumisega ja neid saaks tõhusa ennetustööga vältida.
Vähiliidu poolt tellitud ja SA Poliitikauuringute Keskuse Praxis poolt 2016 aastal läbiviidud vähiravi
sotsiaalmajandusliku analüüsi arvutuste kohaselt on vähktõvega kaasnevad otsesed kulud Eesti
riigile 102 miljonit eurot aastas. Kui arvestada juurde elukvaliteedi langusega kaasnevad kaudsed
kulud, siis on vähktõve majanduslik koormus riigile ligikaudu 1,7 miljardit eurot aastas.
Eesti Vähiliit keskendub oma töös ennetustegevusele, tervislike eluviiside populariseerimisele ja
haiguste varajasele avastamisele. Väga olulisel kohal on vähihaigete elukvaliteedi parandamine ja
vähktõvega seotud sotsiaalsete probleemide lahendamine.
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Eesti Vähiliidu struktuur
Eesti Vähiliidu president: prof. dr. med. Väino Rätsep
Nõukogu esimees: dr. Vahur Valvere, SA PERH Onkoloogia- ja hematoloogiakliiniku juhataja
Nõukogu liikmed:
dr. Kaiu Suija SA Vähihaigete Toetusravi juhataja, Lõuna-Eesti Vähiühingu juhatuse esinaine
Daisy Tauk vandeadvokaat
Kadi Lambot ettevõtja
Luule Agu Põhja-Eesti Vähihaigete Ühendus
Juhatuse esimees: Maie Egipt
Põhikohaga töötajaid on vähiliidus 4

Missioon
Vähiliidu missiooniks on teavitada ühiskonda vähi riskidest ning panustada vähi ennetustegevusse.
Samuti ühendada vähipatsiendid, nende lähedased ja arstid tugivõrgustikuks ning pakkuda tuge
vähipatsientidele, parendades nende elukvaliteeti.
Eesti Vähiliidu president prof Väino Rätsep:
“Haigestumise vähendamiseks ja ravitulemuste parandamiseks on vaja tegutseda üldrahvaliku
ulatusega. Otsustati asutada Eesti Vähiliit kui mõttekaaslaste vabatahtlik ühendus, mis koondaks
arste ja teadlasi, meditsiinitöötajaid ja vähihaigeid, üksikisikuid ja ettevõtteid – kõiki neid, kelle
püüdluseks on võitlus vähktõvega”
Eesti Vähiliidu nõukogu esimees dr Vahur Valvere:
“Vähiliidu tänase päeva tähtsaim ülesanne on senisest veelgi mõjusamalt panustada tervislike
eluviiside propageerimisse ja oma tervisliku seisundi pidevasse jälgimisse. See on meie ühiskonnale
kõige tõhusam viis vähki ennetada ja haigust tema tekkejärgus õigeaegselt avastada.”

2

Eesti Vähiliidu allorganisatsioonid ja liikmed
Eesti Vähiliit on katusorganisatsioon Eesti mittetulundusühingutele, mis tegelevad vähktõve
probleemidega.
Vähiliitu kuulub 17 allorganisatsiooni, nende hulgas 14 patsientide ühendust ning ühtekokku ligi 2
000 liiget.

Meie liikmesorganisatsioonid
 Eesti Onkoloogide Selts
 Eesti Onkoloogiaõdede Ühing
 Vähihaigete Laste Vanemate Liit
 Põhja-Eesti Vähihaigete Ühendus
 Lõuna-Eesti Vähiühing
 Tehisuurisega Haigete Ühing ESTILCO
 Pärnumaa Vähiühing
 Järvamaa Vähihaigete Ühing
 Viljandimaa Vähihaigete Tugirühm
 Lääne-Virumaa Vähihaigete Ühendus
 Tallinna Kohanemiskeskus Danko
 Läänemaa Vähiühing
 Rinnavähihaigete Selts
 Rinnavähk BCF (eelkõige taastusoperatsiooni vajavatele naistele)
 Vähiühing KAEV
 Saaremaa Vähiühing
 Eesnäärmevähi Liit
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ENNETUSTEGEVUSED
Rahvusvaheline emakakaelavähi ennetamise kampaania
„Kingi endale kindlustunne“

Koostöös Eesti Haigekassa ja Tervise Arengu Instituudiga viisime läbi emakakaelavähi ennetamise kampaania
24. – 31. jaanuaril. Kutsusime Eesti naisi osalema emakakaleavähi uuringutel ja sihtgrupi naisi sõeluuringul,
sest emakakaelavähk on aeglaselt arenev haigus ning oma tervist regulaarselt jälgides on emakakelavähki
haigestumist ennetada!
Andsime välja pressiteate ning ilmusid mitmed temaatilised artiklid, intervjuud raadiotes ja televisioonis.
Kahjuks saab Eestis igal aastal 150-160 naist emakakaelavähi diagnoosi. Emakakaelavähki haigestuvad
peamiselt nooremad naised. Enamik haigusjuhtudest diagnoositakse vanuses 30-50 aastat; see on vanus, kus
naised käivad tööl, hoolitsevad perekonna eest või teevad mõlemat. Eestis on emakakaelavähi haigestumuse
ja suremuse näitajad mitmete Euroopa riikidega võrreldes väga kõrged ning emakakaelavähi esinemise
sagedus aina kasvab. Igal aastal saab Eestis ligikaudu 180 naist emakakaelavähi diagnoosi ning selle haiguse
tagajärjel sureb umbes 70 naist.
Koostöös Eesti Haigekassaga ja Tervise Arengu Instituudiga kutsusime 2017 aastal emakakaelavähi varase
avastamise uuringule 1962, 1967, 1972, 1977, 1982 ja 1987. aastal sündinud
ravikindlustatud naisi.
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Ülemaailmne vähi päev - 4. veebruar
4. veebruaril ühinesime kampaania “Ülemaailmne vähi päev”. Rahvusvaheline
vähivastane liit UICC (Union for International Cancer Control) kutsub sel aastal
inimesi üles mõtlema, mida meie ühiskonnas saame või mida mina isiklikult
saan ära teha seoses võitluses vähiga.
Igal aastal diagnoositakse maailmas 14 miljonit uut vähijuhtumit ja
registreeritakse 8,2 miljonit vähisurma. Kõigil inimestel, vaatamata nende
elukohale, on õigus saada võrdsetel tingimustel kvaliteetset vähiravi. Kahjuks
on veel riike, kus tervishoiusüsteem on alarahastatud ja on palju inimesi, kellel puudub ravikindlustus ning
seetõttu puudub pääs vähi varasele avastamisele ja elupäästvale ravile.
Vähi vastu võitlemise päev on väga hea võimalus tõsta vähihaigus esile inimeste mõtetes läbi
meediakajastuste, et mõjutada nende hoiakuid ja oma tervisesse suhtumist. Haarata kaasa riigi
tervishoiupoliitika eest vastutavaid isikuid ning esmatasandi meditsiinitöötajaid, kes looksid Eesti inimestele
parimad võimalused vähi varaseks avastamiseks ning kaasaegseks raviks.
Eesti Vähiliit juhtis sel päeval ühiskonna tähelepanu sellele, et Eesti riik vajab terviklikku ja süsteemset
haiguste ennetamise programmi, mille keskmeks on inimene.

C-hepatiidist teavitav kampaania
Eestis on kaks kroonilise nakkushaiguse epideemiat – HIV-infektsioon ja C-hepatiit
Eestis on täna hinnanguliselt 20 000 C-hepatiiti nakatunut –
seda on ligi kolm korda rohkem kui meil arvatakse olevat HIV
positiivseid. Kui eelmisel aastal oli kampaania eesmärgiks tõsta
C-hepatiit inimeste tähelepanu alla ning rääkida haiguse
iseloomust üldisemalt siis sel korral keskendus kampaania
tasuta testimisele kutsumisele.
Iga haigus, sh vähk on varases staadiumis avastades kontrolli all
hoitav ja mõnel puhul ravitav. Vähiliidu missiooniks on inimesi
sellest informeerida ja kutsuda riskirühma kuuluvaid inimesi
testima. Kuna C-hepatiit on haigus, mille viirust võivad inimesed
kanda 20 aastat ilma, et nad seda teaksid. Seetõttu avastatakse haigus tihti liiga hilja,» selgitas Maie Egipt.

Kampaania testimispartneri meditsiinilabori SYNLAB abiga loodeti testida vähemalt 1500 riskirühma kuuluvat
inimest. Kampaania kestis märtsi lõpuni ja selle viisid koostöös läbi Eesti Vähiliit ja Abbvie. Testimispartner
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oli SYNLAB Eesti. C-hepatiidi leviku tõkestamise kampaania kahe kuu jooksul reageeris üleskutsele tulla
end tasuta testima 619 inimest, 31 neist sai positiivse testitulemuse.

Rinnavähi varase avastamise teavituskampaania
„Kingi endale kindlustunne“

Rinnavähk ehk rinnanäärme kasvaja on nahavähi järgi sagedaseim Eesti naistel esinev vähivorm.
Eesti Vähiregistri andmetel diagnoositakse igal aastal enam üle 800 uue rinnavähi juhu, kuid kahjuks ligi 25%
naistest on haigus juba avastamise hetkel kaugelearenenud.
Koostöös Eesti Haigekassa ja Tervise Arengu Instituudiga kutsusime 2017 rinnavähi mammograafilisele
sõeluuringule 1955, 1957, 1959, 1961, 1963, 1965 ja 1967 aastal sündinud ravikindlustatud naised.
Kampaania käigus andsime koostöös Haigekassaga välja pressiteate, näitasime ennetusklippi televisioonis ja
rääkisime rinnavähist erinevate meediakanalite vahendusel.
Lisaks viibis meie mammograafiabuss 22. mail taas SEB Maijooksul. Pakkusime sõeluuringu sihtgrupi naistele
võimalust bussi külastusel kohe ka uuring läbida.

Rinnavähi teavituskampaania „Roosa Ruulib“ sotsiaalmeedias
2017 aastal töötasime välja riinavähi teavituskampaania
noorematele naistele ja info edastamiseks eelkõige
sotsiaalmeedia vahendusel.
Kampaania

eesmärgiks

on

tõsta

inimeste

terviseteadlikkust ja hoolivust oma tervisesse.
Kampaania ajal kutsusime üles tegema endast foto
kampaania erinevate üleskutsetega ning seda jagama
Facebookis. Osalesime kampaaniaga ka Viru keskuses,
Ilumessil, samuti toimusid teavitusüritused kohalike ühingute abiga nii Haapsalus, kui ka Saaremaal.
Tutvu kampaanialehega https://www.facebook.com/Roosa-Ruulib-1261923423923297/
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15. oktoobril toimus juba kümnendat aastat EUROPA DONNA (Euroopa Rinnavähi
Ühendus) poolt algatatud üleeuroopaline teavituskampaania Rinna Tervise Päev.
Teavituskampaaniaga sooviti tütarlastele ja naistele meelde tuletada tervislike
eluviiside tähtsust rinnavähi ennetamise seisukohast ning rinnavähi varajase
avastamise võimalusi. Rinna Tervise Päeva motoks oli „Tee iga päev häid valikuid
oma rindade tervise heaks“.
Olles füüsiliselt aktiivne, säilitades normaalset kehakaalu ja toitudes tervislikult on
võimalus oluliselt vähendada rinnavähi tekke riski.
IARC (Agency for Research on Cancer) andmete hinnangul on 25-33% rinnavähi
juhtudest põhjustatud liigsest kehakaalust ja mitteaktiivsest eluviisist. Viimased uuringud näitavad, et
ülekaalu vältides väheneb menopausi- järgne rinnavähi tekke risk. Väga oluline on täiskasvanueas säilitada
kehamassiindeksit (BMI) vahemikus 18,5 – 24,9.

Melanoomi Esmaspäev ja nahavähi teavitusnädal
2. mail ühinesime üleeuroopalise melanoomi teavituskampaaniaga Melanoma Monday. Kampaania eesmärk
oli informeerida avalikkust melanoomi ja nahavähi riskiteguritest.
Samuti teavitasime avalikkust liigse päikesevõtu ja solaariumi külastamise ohtudest. Andsime välja
pressiteate ja kajastasime teemat meedias.

Ülemaailmne tubakavaba päev
Eesti Vähiliit tähistab rahvusvahelist tubakavaba päeva igal aasta 31. mail. Sel päeval osutatakse
ülemaailmset tähelepanu tubakatarvitamise laiale levikule ja sellest tulenevatele terviseriskidele, mille
tagajärjel sureb aastas ligi 6 miljonit inimest.
Tubakas tapab ligi pooled tema tarbijatest – kuni 50% praegustest tubakatarvitajatest sureb lõpuks
tubakatarvitamisega seotud haigustesse. Eesti Vähiliit rõhutab, et inimeste tubakatarbimisel on tugev
seos kopsuvähi riskiga. Kopsuvähk on kõikjal maailmas jätkuvalt number 1 vähist tingitud surma põhjustaja.
Iga päev sureb kopsuvähki 3000 inimest s.t 2 surma minutis. Tubakavabal päeval avaldasime pressiteate
erinevatele meediakanalitele sõnumiga, et suitsetamine on esimene ja ohtlik kopsuvähi riskitegur.
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Naha-ja eesnäärmevähi diagnoosikabinetid
Eesti Vähilidu naha-ja eesnäärmevähi
diagnoosikabinetid jätkasid edukalt oma tööd.
Kabinettide funktsionaalsus võimaldab nendes
teha nii naha kui ka eesnäärme kontrolli, et
avastada

muutused

Kabinettides

on

võimalikult

kaasaegne

sisustus

vara.
ning

uuringuteks vajalik kõrgekvaliteetne aparatuur. Ultraheliaparaat eesnäärme uuringuteks ja digitaalne
dermatoskoop ning spetsiaalsed luubid nahauuringuteks. Kabinetid on varustatud kaldteedega, et
võimaldada ligipääs liikumispuuetega inimestele. Mobiilsetes diagnoosikabinettides võtavad patsiente vastu
Tartu Ülikooli Kliinikumi arstid ning väljasõidud algasid augustis.
Lisainformatsioon ja kabinettide liikumisgraafikud http://cancer.ee/a/diagnoosikabinetid/

PATSIENTIDELE SUUNATUD TEGEVUSED
Tervise – ja koolituslaager patsientidele
04. - 06. augustil Jäneda Puhkekeskuses
04. – 06 augustil korraldasime patsientide tervise –ja koolituslaagri Jänedal. Laagris osales 150 patsienti.
Kolmel päeval said patsiendid osa erinevatest loengutest ja teraapiatest. Lisaks uutele teadmistele on
terviselaager väga oluline sellepärast, et pakub võimalust saatusekaaslastega suhelda, kogemusi vahetada ja
luua tihedamaid suhteid vähipatsientide maakondlike ühenduste vahel, mida patsiendid on nimetanud
äärmiselt oluliseks.
Laagris vaatasime üheskoos tagasi vähiliidu 25 aasta ajalool, pühendasime päeva Tiibeti meditsiiniga
tutvumiseks ning lõõgastusime gongi- ja tantsuteraapia abil.
Vähipatsientide tervise- ja koolituslaagrit rahastas hasartmängumaksu laekumisest SA Eesti Puuetega
Inimeste Fond.

Koostöö Armastan aidata annetuskeskkonnaga
Annetuskeskkond „Armastan aidata“ ühendab erinevaid heategevuslikke
organisatsioone, kes aitavad edendada Eesti elu erinevates valdkondades.
Eesti Vähiliit on olnud oma projektidega keskkonnas juba 9. aastat.
2017. aastast on Eesti Vähiliit keskkonnas projektiga „Toeta loovteraapia
teenuse kättesaadavust vähihaigetele ja nende lähedastele!“
Toetuste abiga pakume vähipatsientidele võimalust osaleda tasuta
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loovteraapia grupis Tallinnas.

Loomingulised tegevused aitavad patsientidel ennast leida ja tunda end

täisväärtuslikuma osana ühiskonnas. Sageli ei saa muuta olukorda, aga mõnikord piisab sellega paremini
toime

tulemiseks

vaid

uue

vaatenurga

avastamisest.

Projekti

saab

lähemalt

tutvuda

siit:

https://www.armastanaidata.ee/annetan/tervis-ja-toimetulek/vahiliit-toeta-loovteraapia-teenusekattesaadavust-vahihaigetele-ja-lahedastele
Täname väga annetuskeskkonda ja kõiki annetajaid, kes on pidanud oluliseks meie projekti toetada!

Eneseabi ja toimetuleku koolitused vähipatsientidele
Projekti raames viisime läbi vaimse tervise koolitused patsientide ühingutes vähipatsientidele ja nende
tugiisikutele Lääne-Virumaa Vähihaigete Ühenduses, ühingus ESTILCO, Pärnumaa Vähiühingus, Viljandimaa
Vähihaigete Tugirühmas, Järvamaa Vähihaigete Ühingus. Projekti rahastas Tervise Arengu Instituut.

Nõuandetelefoni, kodulehe ja foorumi projekt
Vastavalt vähistrateegiale oli projekt suunatud info andmisele vähipatsientidele ning nende lähedastele,
samuti omavahelise suhtluse soodustamiseks. Projekt aitab töös hoida nõuandetelefoni 800 2233, kodulehte
ja foorumit. Kodulehelt www.cancer.ee on võimalik esitada küsimusi vähiliidu meditsiininõunikule ja pääseb
ka otse foorumisse, mis on väga oluline suhtluskoht meie sihtrühmale. Projekti rahastas Tervise Arengu
Instituut.

Rinnvähipatsientide vastuvõtud
Jätkuvalt konsulteeris igal neljapäeval rinnavähipatsiente ja vahendas rinnaproteese mammoloog dr Astrid
Järvet. Eesti Vähiliidus on saadaval Saksa firma Thämerti toodetud Silima rinnaproteesid, mida doteerib riik
patsiendile isikliku abivahendi kaardi alusel 70% ulatuses.
Silima rinnaprotees on väga sarnane naturaalsele rinnale nii kaalus kui liigutustes ning tagab varasema
mugavustunde ka sporti tehes. Samuti on saadaval spetsiaalsed kvaliteetsed rinnahoidjad ja ujumistrikood.
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ARSTIDELE SUUNATUD TEGEVUSED
Teaduskonverents „Vähk Eestis- ennetamise ja varase avastamise hetkeseis ja
arenguperspektiiv“
10. novembril viisime läbi Vähiliidu 25. aastapäevale pühendatud teaduskonverentsi arstidele, Euroopa
Hotelli konverentsikeskuses, Tallinnas. Konverentsil käsitlesime vähistatistikat, vähivarase avastamise
võimalusi Eestis ning vaatasime lähemlat Eestis pakutavate sõeluuringute korraldust. Välislektor Nynke van
der Veen RIVM (Centrum voor Bevolkingsonderzoek) tutvustas Hollandi kogemust seoses

sõeluuringutega. Ettekannetega saab tutvuda siit: http://cancer.ee/a/ettekanded/.

KOOSTÖÖ TÖÖTERVISHOIUARSTIDEGA
Alustasime pilootprojekti raames koostööd töötervishoiuarstidega, et parandada sõeluuringutega seonduva
info viimist sihtrühmani.

EESTKOSTETEGEVUS
Riiklik vähistrateegia lõppes aastal 2015.
Seoses sellega tellis Eesti Vähiliit Poliitikauuringute
Keskuselt

Praxis

vähiravi

sotsiaalmajandusliku

analüüsi, kus Praxis toob muuhulgas ühe olulise
soovitusena välja, et riiklikul tasandil peavad olema
vähiennetuses ja ravis kokkulepitud strateegilised
eesmärgid ning tegevussuunad, mida saab indikaatorite abil mõõta ja mille põhjal kokkuvõtteid teha ning
vastavalt tulemustele tegevusi korrigeerida. Seetõttu tuleb tagada vähi riiklik strateegia/programm.
Ennetatavate pahaloomuliste kasvajate seas on täheldatud positiivseid muutusi üksnes meeste kopsuvähi
puhul. Vähitõrje kõigi aspektide tõhustamiseks vajab Eesti hoolikalt kavandatud jätkustrateegiat.
Eesti Vähiliit seisab kindlalt selle eest, et Rahva tervise arengukavasse saaks sisse eraldi peatükk riigi
nägemusest vähi ja ka teiste krooniliste haiguste süsteemsest ja terviklikust ennetustegevusest ja patsientide
toetamisest. Läbi efektiivse ennetustegevuse on võimalik vähisurmade arvu vähendada.

RAHVUSVAHELINE KOOSTÖÖ
Eesti Vähiliit kuulub 1993. aastast rahvusvahelisse vähivastasesse liitu Union for International Cancer
Control (UICC).
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Vähiliit teeb tihedat koostööd ka Euroopa rinnavähikoalitsiooni – Europa Donnaga, mille Eesti foorum
kuulub alates 1999. aastast vähiliidu koosseisu. Alates 2015. aastast asus Eestit esindama vähiliidu juhataja
Maie Egipt.
Alates 2003. aastast teeb vähiliit koostööd Ameerika rinnavähikoalitsiooniga, liidul on head sidemed
Soome, Rootsi, USA jt maade vähiliitudega.
2006. aastast Euroopa emakakaelavähi liitu (European Cervical Cancer Association) ning Euroopa
vähipatsientide koalitsiooni (European Cancer Patient Coalition).
Pikaajaline koostöö organisatsioonidega International Alliance of Patients’ Organizations (IAPO) ja
Internationa Cancer Information Service European Group (ICISG).

2016. aastast kuulume Euroopa kolorektaalvähi mittetulunduslikku organisatsiooni EuropaColon, et
üheskoos teha veelgi tõhusamalt teavitustööd soolevähist.

EESTI VÄHILIIT 25
Tähistamaks liidu 25 aastast korraldasime piduliku vastuvõtu meie
liikmete ja koostööpartnerite auks Estonia Talveaias, mille lõpetas
heategevuskontsert „Elu armastan Sind“, mis oli pühendatud
Georg Otsa loomingule. Kontserdi piletimüügist saadud tulu läks
liidu rinnavähialase teavitustegevuse toetuseks. Kontserdist valmis
ka DVD. Koostasime ja andsime välja voldiku „Eesti Vähiliit 25“.

TOETAV KOOSTÖÖ EESTIS
Eesti

Vähiliit

tänab

oma

häid

koostööpartnereid:

Sotsiaalministeerium, Eesti Haigekassa, Tervise Arengu Instituut, Põhja-Eesti Regionaalhaigla onkoloogia- ja
hematoloogiakliinik, Tartu Ülikooli Kliinikumi hematoloogia-onkoloogia kliinik, Ida-Tallinna Keskhaigla,
Androloogiakeskus, Tallinna Sotsiaal- ja tervishoiuamet, Eesti Puuetega Inimeste Koda, EMSL,
Kodanikuühiskonna Sihtkapitali, Swedbank armastan aidata annetuskeskkond,

meediapartnereid ning

mitmeid erafirmasid Avon Eesti, Lindex, Saku Läte AS, Haljas OÜ ja üksikisikuid, kes on meie tegevust
toetanud. Väga tänulikud oleme meie pikaajalistele suurtoetajatele Roche Eesti OÜ, Novartis Pharma
Services Inc. Eesti filiaal ja teistele ravimfirmadele, kes on vähi ennetustegevust toetanud.
Täname arste ja meditsiiniõdesid, kes on meid teavitustegevuses palju aidanud, andnud nõu, esinenud meie
konverentsidel ja meedias.

Maie Egipt
MTÜ Eesti Vähiliidu juhatuse esimees
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2017

31.12.2016

Lisa nr

620 094

626 178

2

Nõuded ja ettemaksed

5 151

1 313

Varud

5 240

4 212

630 485

631 703

Materiaalsed põhivarad

301 131

304 132

Kokku põhivarad

301 131

304 132

931 616

935 835

33 488

38 927

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused

810 687

809 471

Kokku lühiajalised kohustised

844 175

848 398

844 175

848 398

87 437

87 429

4

8

87 441

87 437

931 616

935 835

Varad
Käibevarad
Raha

Kokku käibevarad
Põhivarad

Kokku varad

4

Kohustised ja netovara
Kohustised
Lühiajalised kohustised
Võlad ja ettemaksed

Kokku kohustised

5

Netovara
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem
Aruandeaasta tulem
Kokku netovara
Kokku kohustised ja netovara
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Tulemiaruanne
(eurodes)

2017

2016

Annetused ja toetused

124 204

347 464

Muud tulud

162 480

188 221

Kokku tulud

286 684

535 685

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

-112 395

-387 551

Tööjõukulud

-133 121

-133 351

-36 186

-10 514

-4 978

-4 261

-286 680

-535 677

Põhitegevuse tulem

4

8

Aruandeaasta tulem

4

8

Lisa nr

Tulud

Kulud

Põhivarade kulum ja väärtuse langus
Muud kulud
Kokku kulud

8
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2017

2016

4

8

Põhivarade kulum ja väärtuse langus

3 001

-190 813

Kokku korrigeerimised

3 001

-190 813

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus

-3 839

23 909

Varude muutus

-1 028

-1 630

Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus

-5 439

6 994

Kokku rahavood põhitegevusest

-7 301

-161 532

Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,
toetustest

1 217

260 306

Kokku rahavood finantseerimistegevusest

1 217

260 306

-6 084

98 774

626 178

527 404

-6 084

98 774

620 094

626 178

Lisa nr

Rahavood põhitegevusest
Põhitegevuse tulem
Korrigeerimised

Rahavood finantseerimistegevusest

Kokku rahavood
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses
Raha ja raha ekvivalentide muutus
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

2

2
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Kokku netovara
Akumuleeritud tulem
31.12.2015

87 428

87 428

Vigade parandamise
mõju

1

1

Korrigeeritud saldo
31.12.2015

87 429

87 429

Aruandeaasta tulem

8

8

31.12.2016

87 437

87 437

Korrigeeritud saldo
31.12.2016

87 437

87 437

Aruandeaasta tulem

4

4

87 441

87 441

31.12.2017
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
MTÜ Eesti Vähiliit
01.01. - 31.12.2017.a.
valuuta: EUR
täpsusaste: eurodes
Käesolev raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Eesti hea raamatupidamistava on IFRS
standarditele, kui rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele, tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded
on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.
MTÜ Eesti Vähiliit kasutab tulemiaruande koostamisel raamatupidamise seaduse 2. lisas toodud kasumiaruande skeemi nr 1.
Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.
Eelnenud aruandeperioodil kasutatud arvestuspõhimõtteid, hindamisaluseid ning informatsiooni esitusviisi ei ole käesoleva
raamatupidamise aastaaruande koostamisel muudetud.
Raamatupidamise aastaaruande koosseisus koostatakse kasumiaruande asemel (RTJ 2,p.24-25)tulemiaruanne. Tulemiaruande
koostamisel peetakse kinni RTJ 14 antud skeemist.On arvestatud RTJ 12 nõuetega.

Raha
Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes pangas ja kassas olevat sularaha.
Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Põhivarade arvelevõtmise alampiir

30000

Annetused ja toetused
Sihtfinantseerimist ei kajastata tuluna enne, kui eksisteerib piisav kindlus,et ettevõte vastab sihtfinantseerimisega seotud tingimustele
ja sihtfinantseerimine
leiab aset.
Sihtfinantseerimist kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulud, mille kompenseerimiseks sihtfinantseerimine on mõeldud.
Sihtfinantseerimine, mida saadakse eelmistel perioodidel tekkinud kulude eest või millega ei kaasne täiendavaid tulevikku suunatud tingimusi,
kajastatakse tuluna perioodis, millal sihtfinantseerimine aset leidis.
Intressitulu kajastatakse tuluna siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurust on võimalik usaldusväärselt hinnata.

Kulud
Kulud liigendatakse vastavalt kehtivale kontoplaanile ja kajastatakse õiges perioodis
õiglase hinnaga vastavalt EV seadustele ja heale raamatupidamise tavale.

Seotud osapooled
SA Vähihaigete Toetusravi reg.nr. 90008229
SA Vähi Sõeluuringud reg.nr. 90006578
Maie Egipt
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Lisa 2 Raha
(eurodes)

Kokku raha

31.12.2017

31.12.2016

620 094

626 178

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

Üksikisiku tulumaks

31.12.2017

31.12.2016

Maksuvõlg

Maksuvõlg

3 563

4 287

166

10

6 889

7 798

Kohustuslik kogumispension

149

215

Töötuskindlustusmaksed

232

313

10 999

12 623

Erisoodustuse tulumaks
Sotsiaalmaks

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad
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Lisa 4 Materiaalsed põhivarad
(eurodes)

Kokku

Muud masinad
ja seadmed

Masinad ja
seadmed

31.12.2015
Soetusmaksumus

488 892

488 892

488 892

-375 573

-375 573

-375 573

Jääkmaksumus

113 319

113 319

113 319

Ostud ja parendused

255 720

255 720

255 720

Muud ostud ja parendused

255 720

255 720

255 720

Amortisatsioonikulu

-64 907

-64 907

-64 907

744 612

744 612

744 612

-440 480

-440 480

-440 480

304 132

304 132

304 132

61 650

61 650

61 650

-64 651

-64 651

-64 651

806 262

806 262

806 262

-505 131

-505 131

-505 131

301 131

301 131

301 131

Akumuleeritud kulum

31.12.2016
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus

Ostud ja parendused
Amortisatsioonikulu

31.12.2017
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus
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Lisa 5 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2017

12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele

557

557

6 078

6 078

Maksuvõlad

10 999

10 999

Muud võlad

15 854

15 854

Kokku võlad ja ettemaksed

33 488

33 488

Võlad töövõtjatele

31.12.2016

12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele

1 173

1 173

Võlad töövõtjatele

5 988

5 988

Maksuvõlad

12 623

12 623

Muud võlad

19 143

19 143

Kokku võlad ja ettemaksed

38 927

38 927

Lisa 6 Võlad tarnijatele
(eurodes)

31.12.2017

31.12.2016

Võlad tarnijatele

557

1 173

Kokku võlad tarnijatele

557

1 173

31.12.2017

31.12.2016

Lisa 7 Võlad töövõtjatele
(eurodes)

Puhkusetasude kohustis

15 853

0

6 078

5 988

21 931

5 988

2017

2016

Palgakulu

99 378

99 786

Sotsiaalmaksud

33 743

33 565

133 121

133 351

7

7

võlad töövõtjatele
Kokku võlad töövõtjatele

Lisa 8 Tööjõukulud
(eurodes)

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

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga

Juriidilisest isikust liikmete arv

31.12.2017

31.12.2016

17

17

2017

2016

35 900

31 136

52

263

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja
muud olulised soodustused

Arvestatud tasu
autokompensatsioon
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