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                           2018. MAJANDUSAASTA TEGEVUSARUANNE 

 

 

MTÜ Eesti Uju isliit EUL  p hitege us . majandusaastal oli jätku alt eri e aid 
ujumisalasid harrastavate inimeste spordielu organiseerimine avalikes huvides. 

- Tree i gute, tree i glaagrite, istluste ja istluss itude orga iseeri i e 

- “e i aride ja koolituste ette al ista i e ja läbi ii i e 

- Ujumisoskuse kui eluks vajaliku praktilise kogemuse propageeri i e ii täiskas a ute seas 
kui ka kohustusliku kooliprogrammi arendamise kaudu. 

 

Eesti ujumisliidul oli  aasta l puks  juriidilisest isikust liiget. 

Eesti Spordiregistri andmetel tegeleb ujumisega 73-s organisatsioonis ja 39-s spordikoolis 

kokku üle   harrastaja, erialase uju istree eri kutsega on kokku 228 treenerit ja lisaks 

o  uju ise alg ppe koolituse läbi ud 1100 treenerit/ petajat. 

Eesti Uju isliidu istlusspordi tegevuses osales 2018. a. 1202 litsentseeritud ujujat. 

Eesti Ujumisliidu juhatus on 9-liik eli e, juhatuse t d juhib EULi president. Juhatuse 

liikmetele 2018. aastal t tasusid ei makstud. 

2018. aastal t tas EUL-is eli p hikohaga t tajat: peasekretär, Audentese ujumisgrupi 

treener, Veega “ ber projektijuht ja teh ili e sekretär. Alates juu ist eti t le 
sponsorsuhete juht.  

 

2018. aastal korraldas EUL järg ised Eesti tiitli istlused: 
- Eesti eistri istlused oorte-, juunioride- ja absoluutarvestuses; 

- Eesti lühiraja eistri istlused absoluutar estuses; 
- Eesti lühiraja eistri istlused noorte- ja juunioride arvestuses; 

- Eesti karika istlused; 
- Noortesarja finaal: 

- Eesti a a eeuju ise eistri istlused oorte-, juunioride- ja absoluutarvestuses 

- Eesti mastersite eistri istlused sh. a a eeuju ises 

Koost s liikmesklubidega korraldati kolmes tsoonis kolm Noortesarja etappi lastele vanuses 

10-13 aastat. Etapid toimusid Tallinnas, Keilas, Tartus, “illa äel. Fi aal istlus toimus Keilas. 

Etappidel ttis osa  oorujujat, fi aalis osales  pari at üle vabariigi. 

 

- 2018. aastal toimus 11 EUL juhatuse koosolekut ja 6 e-koosolekut. 

- Treenerite kogu juhatus kogunes 2018.aastal koosolekuteks 12-korral ning peeti 2 e-

koosolekut. 

- . aastal püstitati kokku  rekordit,  täiskas a ute rekordit,  Eesti juu ioride 
rekordit, 23 Eesti noorte rekordit ja 4 Eesti poiste tipptulemust. 

- 2018 aasta parimad olid: 

Aasta ujujad Daniel Zaitsev ja Maria Romanjuk.  

Aasta juuniorid valiti Joonas Niine ja  Kertu Kaare. 

Aasta noorujujad Gregory Kask ja Laura Liis Valdmaa.  

Aasta treener Dmitri Kapelin.  

Aasta järelkas u tree er “ergei Maksi o . 
Aastate tree er T u Meijel.  
Aasta avaveeujujad Meribel Saar ja Rinel Pius. 

Aasta kujundujuja Jana Melnikova. 



Aasta veepallur Jevgeni Golberg. 

Aasta astersid Eha Lilie thal ja Aleksa dr Batiśtśe  

Kokku te Eesti Uju isliidu tege ustest . 

Jaanuar 

 11.-14. jaanuaril osalesid Vladimir Ku its  ja Helen Link Erasmus+ programmi raames 

konverentsil WADC .  
 20. jaanuaril toimus Eesti Ujumisliidu aasta gala, kus eti kokku l ppe ud uju isaasta 

ning autasustati parimaid. Eesti parimaks naisujujaks 2017.aastal krooniti Maria 

Romanjuk ja parimaks meesujujaks Kregor Zirk. 

 24. jaanuaril toimus EUL Kutsekomisjon. 

 30.-31. jaanuaril osales Pille Tali N“F’i koosolekul Oslos, kus toi us P hja aade 
uju isliitude f deratsioo i N“F  peasekretäride i g spordijuhtide koosolek. Lisaks 
muudele tee adele ki itati koosolekul P hja aade uju isliitude f deratsioo i 

istluste ja kokkusaa iste pikaajali e kale der, kus ka Eestile tehti korralda iseks 
ettepanekuid. 

 Avati Kooliujumise koduleht www.kooliujumine.ee ja Facebooki leht 

www.facebook.com/Kooliujumine, illelt leiab eediakajastusi uju ise alg petuse 
teavituskampaaniast. 

 Väljastati riiklik pressiteade kooliujumise muudatustest Eesti üldkoolides: Alates 2018. 

aastast eraldab Vabariigi valitsus igal aastal lastele ujumisoskuse andmiseks 

ole asole ale   eurole juurde üks iljo  eurot. Tä u sellele rake dub ka 
p hikooli riikliku kehalise kas atuse ai eka a uju ise osas uus pitule us. Lapsed, kes 
alustasid kooliteed / . ppeaastal, o a da ad kol a da klassi l puks 
ujumisoskuse ja eakohased veeohutusteadmised. 

 

Veebruar 

 1.-3. veebruarini toimus Keilas koondislaste terviseuuringute laager. 

Terviseuuringute laagris toi usid uju isteh ika fil i i e ja ideoa alüüs, ÜKE testid, 
koor ustestid, eretestid, uju istree i gud, lihashooldustestid ja a alüüsid. 

 3. veebruaril toimus Noortesarja II etapp. V istlustulle astusid oorujujad, kel 
sü iaastaks - . V istlused iidi läbi kol es tsoo is, ille l pptule used 
liidetakse. Teisel etapil istlesid A ja B tsoo  Keila ujulas i g Tartu tsoo  Aura 
keskuses. 

 8. veebruaril kinnitas Eesti Spordi N ukogu riiklikud spordipreemiad. Elut pree ia 

päl is Ivar Stukolkin. Ujuja, olü pia itja ja sporditegelase Ivar Stukolkini esitas riigi 

spordi elut pree ia ka didaadiks Eesti Ujumisliit. 

 17. veebruaril toimus 100 km ujumine. Ujujad tegid Eesti Vabariigi . sü ipäe a 
puhul ki gituse i g läbisid “illa äe ujulas  k . 

 24. veebruaril toimus Eesti Vabariigi . sü ipäe a tähista iseks Keila 
Tervisekeskuse ujulas ×  m teateujumine, kus 100 aktiivset ja sportlikku inimest 

tegid ki gituse sü ipäe asa garile, läbides sü boolsed   abalt alitud 
ujumisstiilis. 

 Eesti Koolispordi Liit ja Eesti Ujumisliit kinkisid eeskuju ja äärtuska paa ia „Aga mina 

oskan ujuda  raames Eesti Vabariigile 100. sü ipäe aks ujumise ppe ideod. 
 

http://www.kooliujumine.ee/
https://www.facebook.com/Kooliujumine/


Märts 

 4. ärtsil toimus N e ujulas seminar, mis p hi es WADC  materjalidel ning 

selili ja krooli ppe ideotel. 
 14. ärtsil esines Kultuuriministeeriumi Spordiosakonna u ik Tiina M ll Tallinnas, 

“okos Hotel Viru Ko ere tsikeskuses toi u ud Li ade ja Valdade Päe adel kohalike 
omavalitsuste esindajatele teemaga „uju ise alg ppe muudatused ja rahasta i e . 

 17. ärtsil toimus EULi üldkoosolek. 

 17.-18. ärtsi i toimusid Eesti karika istlused. Klubide ar estuses iis üld idu koju 
Audentese Spordiklubi. 

 18. ärtsil toimusid „Õpi e uju a  Koolitused Astangu Kutserehabilitatsiooni 

Keskuses ja Õis äe Vaba Aja Keskuses Tallinnas. 

 23.-24. ärtsi i toimusid Kaunases Baltimaade eistri istlused. Eestit esindasid 

sellel istlusel Maria Ro a juk, Marti  Allik ee, Kertu L  Al ek, Margaret Mark ardt, 
Armin Evert Lelle, Daniel Zaitsev ja paljud teised Eesti tippujujad. 

 24. ärtsil toimus esimene osa EKR 5 tasemekoolitusest. Üldkehali e ja 
spetsiaalkehaline ettevalmistus ujujatele. 

 25. ärtsil käis Kale i Uju iskooli uju istree er Susannah Kaul andmas MTÜ SEB 

Heategevusfond ja Tallink Spa & Conference Hotel eetarkusepäe al tur a- ja 

asenduskodudes peatuvatele lastele esmaseid oskusi vees. 

 29. ärtsil toimus EKR 3 -6 taseme ujumistreenerite kutseeksam. 

 Ujumisliiduga liitus Ujumisklubi Fortuna. 

 

Aprill 

 3. aprillil andis Helen Link ühe duse Sport K igile juhatuse koosolekul üle aate ujumise 

alg petusest. 
 4. aprillil s l isid Eesti Ujumisliit ja Salon+ koost leppe. 
 5. aprillil toimus juhatuse, treenerite kogu juhatuse ja koondise treenerite 

ühiskoosolek. 
 6. aprillil oli Eesti Ujumisliit osaline koolikiusamise vastasest valge kaardi päe ast. 
 7. aprillil toimus EUL Noortesarja III etapp. 

 9. aprillil algas kampaania „pari a ujumisoskusega klass , kus oma tulemused 

panid kirja pannud 26 klassi. 

 10.aprillil osalesid Pille Tali ja Karol Kovanen Eesti Antidopingu Agentuuri 

arenguseminaril. 

 13.aprillil esitas Eesti Ujumisliit omapoolse pakkumuse e-riigihangete keskkonnas, et 

osaleda Haridus i isteeriu i poolt älja kuulutatud a atud ha ke e etluses „E-

ppe aterjalid uju ise alg petuserake da iseks I kooliast es . 
 14. aprillil osales Karol Kovanen NSFi juhatuse koosolekul ja NSFi kongressil Islandil. 

 26. aprillil viis Helen Link läbi ühisse i ari koos praktilise osaga basseinis Kehtna valla 

koolijuhtidele, haridusametnikele, algklasside-, kehalise kasvatuse ja 

uju is petajatele. 
 26. aprillil osalesid osad noorujujad EOK motivatsioonikoolitusele Lase tiiger älja!  

 

Mai 

 mail avalikustati Eesti Ujumisliidu koondise uus nimekiri. 



 5.-6. maini noppisid eestlased medaleid rahvusvaheliselt kujundujumise istluselt 

Lätis. 
 10. mail kuulutas Eesti Olü piako itee (EOK) älja „Märka järg e at p l ko da  

järelkas utii i 2018. a koosseisu, kuhu kuuluvad ujujatest Martin Allikvee ja Kregor 

Zirk. Viimane päl is noore talendi stipendiumi. 

 15. mail sai Eesti Ujumisliit 84. aastaseks. 

 18. mail osales Pille Tali Eesti Ujumisliidu esindajana EOK täiskogu koosolekul. 

 21. mail kogunesid uued Audentese ujumisgrupi kandidaadid astu tu oorule. 
 Spordi- ja Teabe sihtasutus kinntas ujumistreenerite kutsekoolituse uued EKR 3, 4 ja 5 

ppeka ad ja or istas lepi gu  eurose toetuse peale uute ppe aterjalide i g 
erialaküsi uste koosta iseks. 

 

Juuni 

 2. juunil toimus Keila Tervisekeskuses Noortesarja finaal. 

 8. juunil l ppes kampaania Pari a ujumisoskusega klass . Kampaania toimus 9. 

aprillist . juu i i ja selles osales rohke , kui  pilast üle Eesti. 
 16.-17. juuni toimus Tartus Dorpati Konverentsikeskuses ja Aura keskuses 

ujumistreeneri Dr Jon Ruddi rahvusvaheline koolitus. 

 18. juunil alustas Eesti Uju isliidus t d sponsorsuhete juht Ramo Kask. 

 25.-27. juuni toimusid 99. Eesti eistri istlused Tartus Aura veekeskuses. 

 Eesti Ujumisliit ning Haridus- ja Teadusministeerium allkirjastasid ujumise alg petuse 

e- ppe aterjalide loomiseks lepingu. Val i  digitaalse ppe aterjali ko plekt ja 
juhe d aterjal a a ad head eeldused uju istu dide läbi ii iseks i g 
ujumisoskuse omandamiseks. 

 

Juuli 

 4.-8. juulini toimusid Helsingis juunioride Euroopa eistri istlused. 

 14.-15. juulini toimusid Riias P hja aade noorte eistri istlused. 

 21. juulil toimusid Eesti eistri istlused 10 km avaveeujumises. 

 Filmiti ujumise ppe ideoid. 

 

August 

 3.-9. augustini toimusid Glasgows, Šoti aal ujumise Euroopa eistri istlused, kus 

startis 19 Eesti ujujat. Koo dise edukai  oli Da iel )aitse , kes püstitas   
liblikuju ises uue Eesti rekordi ja pääses poolfi aali. Eesti rekord sü dis ka   
kombineeritud teateujumises, kus olid stardis Ralf Tribuntsov, Martin Allikvee, Kregor 

Zirk ja Daniel Zaitsev. 

 13.-19. augustini toimusid Iirimaal Dublinis paraujumise Euroopa eistri istlused, kus 

Matz Topkin itis 50 m seliliujumises h be edali. 
 18. augustil toimusid 28. Eesti lahtised avaveeujumise eistri istlused Elvas Verevi 

jär es. 
 22. augustil toimus EULi juhatuse e-koosolek, kus oli arutlusel kandidaatide esitamine 

EOK sportlaste toetustele alates 01.09.2018. 

 22.-23. augustil toimus „Õpi e uju a  koolitus Tartus Aura keskuses ja Ahhaa 

Teaduskeskuses. 



 26.-27. augustil toimus ujumistreeneri erialane koolitus: nooremtreener, EKR 4 tase. 

 27.-28. augustil toimus „Õpi e uju a  koolitus Astangu Rehabilitatsiooni keskuses 

Tallinnas. 

 Kalevi 65+ veepalli istko d saavutas augusti l pus Sloveenias toimunud Euroopa 

eistri istlustel teise koha. 

 

September 

 1. septembrist alustas Aude tese “pordigü aasiu is uju isgrupp  ujuja ja uue 
tree eriga, kelleks “iiri P llu eeri lahku ise järel sai Riho Alja d. 

 2.-7. septembrini toimusid Kra j’is Euroopa mastersujujate eistri istlused, kus 

eestlased noppisid palju eri e a är i medaleid. 

 8.-9. septembrini toimus Pühajär el ujumistreenerite sügisse i ar, kus osales üle saja 
treeneri ja ka mitu EULi juhatuse liiget. 

 13.-16. septembrini toimus Keilas EUL koondislaste laager, kus osalesid nii juuniorid 

kui ka absoluudi koondislased, kokku 16 sportlast. 

 22. septembril osales Eesti Ujumisliit koos ujumisklubidega Tervisemessil. 

 Tervisemessil kuulutas Lastevanemate Liit Eesti Ujumisliidu Aasta Tervisetegu 2018 

ääriliseks. 
 29. septembril osalesid Eesti ujujad Riias Guinnessi rekordi üritusel (100x100 m vabalt). 

 28.-30. septembril osalesid Eesti ujumisklubide esindajad ja EUL koolitajad Soomes 

Vieru äkil Learn to Swim and Coach Conference 2018, mille korraldas The Finnish 

Swimming Teaching and Lifesaving Federation. 

 

Oktoober 

 6.-18. oktoobrini toimusid Buenos Aireses noorte olü pia ä gud. 23-liikmelisse 

koondisesse kuulus neli ujujat: Alex Ahtiainen, Aleksa Gold, Margaret Markvardt ja Ivan 

Štšeglo . Eesti ujujatest saa utas k rgei a ehk . koha Ivan Štšeglo , kes püstitas 
200m seliliujumises uue Eesti täiskas a ute ja juunioride rekordi ajaga 2.01,69. 

 18. oktoobril avati Palamusel uus lastead, kus on 12,5x5 m ja t steta a p hjaga 

bassein. “ellest tule e alt korraldas Pala use Lasteaed koost s J ge a alla ja Eesti 
Uju isliiduga o a t tajatele uju ise alg petuse koolituse Õpi e ujuma metoodika 

lasteaedadele , is toi us . oktoobril Pala use lasteaias. Koolitajad olid Julia 
Kurbat ja Helen Link. 

 23.-24. oktoobril toimus „Õpi e uju a  koolitus Kose Spordimajas Harjumaal. 

Koolitajad olid Vladi ir Ku its  ja Trii  Rääsk. 
 18.-20. oktoobril toimus Rahvusvaheline beebiujumise konverents Islandil Selfosses. 

Ko ere tsil käisid “prodiklubi Nord esi dajad Julia Kurbat ja A e-Riin Sepp, kes peale 

konverentsi jagasid saadud teadmisi ja oskusi 4. novembril Eesti Ujumisliidu ja 

“pordiklubi Nord koost s korraldatud se i aril. 
 

November 

 2. novembril toimus Eesti Kehalise Kasvatuse Liidu aastakonverentsil ettekanne 

ujumise alg petusest teemal: Praktiku kogemus – kooliujumise läbi ii i e uue 
ainekava alusel ja seda toetavad materjalid. Ettekande tegid Maria Trei (Kuusalu 



Keskkooli uju ise ja kehalise kas atuse petaja  ja Hele  Li k Eesti Uju isliidu 
projektijuht). 

 9. ja 10. norvembril tegi algust EUL Noortesarja uus hooaeg I etapiga Keilas ja Tartus. 

 15. novembril Paides toimunud Spordikongressil otsiti lahendusi Eesti laste liiga 

ähesele liikumisaktiivsusele. Kultuuri i ister I drek “aar t stis uuhulgas esile ka 
. aastal toi u ud suure sa u kooliuju ise alg petuse i aluste 

paranemises.  

 15. novembril toimus IX Eesti Spordi Kongress Paide Muusika- ja Teatrimajas. Üritusel 
toimus Eesti Ujumisliidu presidendi Karol Kovaneni modereerimisel arutelu EOK 

saavutusspordi projekti Team Estonia teemal. 

 23-25. novembrini toimusid “ le ujulas Eesti juunioride ja noorte lühiraja 

eistri istlused. 
 24.-25. novembrini toimus Saaremaa Vallavalitsuse, Kuressaare Gü aasiu i ja Eesti 

Ujumisliidu koost s kahe päe a e praktiline „ pi e uju a  koolitus Saaremaa valla 

uju ise alg petuse juhe dajatele sh. petajad, tree erid, spordia et ikud, 
tugispetsialistid  ees ärgiga, et “aare aa lapsed saaksid koolis uju a ppida. 

 Rapla Riigigü aasiu is oli alikai ete ali i e i g uju ise alg petuse „ pi e 
uju a  kursuse alisid o ale alikai eks  pilast, kes osale ad ka ke adel 
gü aasiu i ppe raa es toi u al pi e uju a  koolitusel. Eesti Ujumise 

alg petusest ilmus lugu FINA ajakirjas. 

 Oktoobris ja novembris j udsid tegi EULi üle aate meie älis aal treenivatest 

eestlastest – Kertu Ly Alnek, Aleksa Gold, Sigrid Sepp ja Kergor Zirk. 

 

Detsember 

 11.- . detse bri i toi usid Hii as lühiraja aail a eistri istlused. Hangzhous 

toimunud MMil esindasid Eestit Martin Allikvee, Kregor Zirk, Daniel Zaitsev, Maria 

Romanjuk ja Margaret Markvardt. 

 20.-22. detse bri i toi usid “ le ujulas uue for aadiga Eesti lühiraja 
eistri istlused, ille raa es leidsid ho ikuti aset eeluju ised ja htuti fi aalid. 

 12.– . detse bri i  tsid spordikooli “ a  Nest Eesti Veespordialade Kool  
lapsed osa kol est sü kroo uju ise istlusest, millest kaks olid rahvusvahelised. 

 Eesti Ujumisliiduga liitus uus klubi – Bird Cherry. 
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2018 31.12.2017 Lisa nr

Varad    

Käibevarad    

Raha 77 908 23 083 2

Nõuded ja ettemaksed 20 495 22 298 3

Varud 234 0  

Kokku käibevarad 98 637 45 381  

Põhivarad    

Materiaalsed põhivarad 0 2 523 4

Kokku põhivarad 0 2 523  

Kokku varad 98 637 47 904  

Kohustised ja netovara    

Kohustised    

Lühiajalised kohustised    

Võlad ja ettemaksed 41 050 23 446 5

Kokku lühiajalised kohustised 41 050 23 446  

Kokku kohustised 41 050 23 446  

Netovara    

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 24 458 -5 053  

Aruandeaasta tulem 33 129 29 511  

Kokku netovara 57 587 24 458  

Kokku kohustised ja netovara 98 637 47 904  
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Eesti Ujumisliit 2018. a. majandusaasta aruanne

Tulemiaruanne
(eurodes)

 2018 2017

Tulud   

Liikmetelt saadud tasud 33 960 28 440

Annetused ja toetused 444 061 552 345

Tulu ettevõtlusest 201 461 104 853

Kokku tulud 679 482 685 638

Kulud   

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -432 342 -450 382

Jagatud annetused ja toetused -36 250 -30 694

Mitmesugused tegevuskulud -37 631 -50 875

Tööjõukulud -140 221 -120 182

Põhivarade kulum ja väärtuse langus -2 523 -3 771

Muud kulud 2 606 -211

Kokku kulud -646 361 -656 115

Põhitegevuse tulem 33 121 29 523

Intressitulud 8 6

Intressikulud 0 -14

Muud finantstulud ja -kulud 0 -4

Aruandeaasta tulem 33 129 29 511
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Eesti Ujumisliit 2018. a. majandusaasta aruanne

Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2018 2017

Rahavood põhitegevusest   

Põhitegevuse tulem 33 121 29 523

Korrigeerimised   

Põhivarade kulum ja väärtuse langus 2 523 3 771

Kokku korrigeerimised 2 523 3 771

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus -1 928 -15 025

Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus 18 101 -3 509

Laekunud intressid 8 6

Kokku rahavood põhitegevusest 51 825 14 766

Rahavood investeerimistegevusest   

Antud laenud 3 000 -1 000

Kokku rahavood investeerimistegevusest 3 000 -1 000

Rahavood finantseerimistegevusest   

Makstud intressid 0 -15

Kokku rahavood finantseerimistegevusest 0 -15

Kokku rahavood 54 825 13 751

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 23 083 9 336

Raha ja raha ekvivalentide muutus 54 825 13 751

Valuutakursside muutuste mõju 0 -4

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 77 908 23 083
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Eesti Ujumisliit 2018. a. majandusaasta aruanne

Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2016 -5 053 -5 053

Korrigeeritud saldo

31.12.2016
-5 053 -5 053

Aruandeaasta tulem 29 511 29 511

31.12.2017 24 458 24 458

Korrigeeritud saldo

31.12.2017
24 458 24 458

Aruandeaasta tulem 33 129 33 129

31.12.2018 57 587 57 587
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Juhatus on koostanud 2018.aasta raamatupidamise aastaaruande kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga. Eesti finantsaruandluse

standardi põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja

antud juhendid. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on

kirjeldatud alljärgnevates arvetuspõhimõtetes. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Vastavalt finantsaruandluse standardile on raamatupidamise aastaaruande koostamise üldpõhimõtetes asendatud raha ekvivalendid mõistega

raha lähendid.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustised

Ettevõtte arvestusvaluuta on euro. Välisvaluutas toimunud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval

ametlikult kehtinud Euroopa Keskpanga valuutakursid.

Välisvaluutas fikseeritud varad ja kohustused hinnatakse bilansipäeval ümber arvestusvaluutasse bilansipäeval kehtivate Euroopa

Keskpanga valuutakursside alusel. Ümberhindamise tulemusena tekkinud kursikasumid ja -kahjumid kajastatakse

aruandeperioodi kasumiaruandes.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud viitlaekumised ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded

(sh. laenunõuded, deposiidid) välja arvatud edasimüügi eesmärgil omandatud nõuded kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses.

Nõuete laekumise tõenäosuse hindamisel analüüsitakse võlgniku maksevõimet. Nõuete hindamisel võetakse arvesse nii

bilansipäevaks teadaolevaid kui ka bilansipäevajärgselt selgunud asjaolusid, mis võivad mõjutada nõuete laekumise tõenäosust.

Kui nõue on algselt hinnatud ebatõenäoliselt laekuvaks ning kantud tegevuskuludesse, kuid hiljem selgub, et nõude laekumine on täiesti

ebarealistlik, tunnistatakse nõue lootusetuks ning kantakse bilansist välja. Täiendavat kulu sel hetkel enam ei teki. Nõue loetakse

lootusetuks, kui

ettevõttel puuduvad igasugused võimalused nõuete kogumiseks (näiteks võlgnikule on väljakuulutatud pankrot ning pankrotipesas

olevatest varadest ei piisa nõude tasumiseks.

Juhul, kui varem tehtud hinnang ebatõenäoliselt laekuvate või lootusetute nõuete summa kohta hiljem muutub, kajastatakse see hinnang

muutuse perioodil tulemiaruandes ning mitte korrigeerides tagasiulatuvalt eelmisi perioode. Ebatõenäolise või lootusetu nõude laekumine

näidatakse kulu vähendusena perioodis, mil laekumine toimub.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid, kasuliku tööajaga üle ühe aasta.

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud

kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja -asukohta.

Amortisatsiooni arvestatakse lineaarselt.

Immateriaalset põhivara mittetulundusühingul ei ole.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir    640

Annetused ja toetused

Annetused ja toetused liigitatakse mittesihtotstarbelisteks ja sihtotstarbelisteks annetusteks ja toetusteks. 

Mittesihtotstarbelised annetused ja toetused kajastatakse tuluna laekumise hetkel. 

Sihtotstarbelised annetused ja toetused kajastatakse lähtudes juhendis RTJ 12 kirjeldatud sihtfinantseerimise arvestuse põhimõtetest (s.o 

kajastatakse tuluna siis kui annetus/toetus muutub sissenõutavaks ja annetuse/toetusega kaasnevad tingimused on täidetud). 

Tegevuse sihtfinantseerimist kajastatakse tuluna siis, kui sihtfinantseerimise laekumine on praktiliselt kindel ja sihtfinantseerimisega seotud 

sisulised tingimused on täidetud. Sihtfinantseerimise laekumine loetakse praktiliselt kindlaks, kui toetuse andja aktsepteerib kuludokumendid, 

mille eest sihtfinantseerimine on ette nähtud.
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Sihtfinantseerimist ei kajastata tuluna enne, kui ettevõte on täitnud sellega kaasnevad tingimused. Juhul kui ettevõte on mingil 

perioodil sihtfinantseerimise juba tuluna kajastanud (kuna juhtkonna hinnangul oli ettevõte täitnud sellega seotud tingimused), kuid järgnevatel 

perioodidel ilmneb, et sihtfinantseerimise teel saadud vahendid tuleb siiski tagastada, kajastatakse tagastamise mõju kuluna perioodis, mil 

tagastamise vajadus ilmnes (st eelmiste perioodide võrdlusandmeid ei korrigeerita). 

Saadud sihtfinantseerimine, mille puhul tuluna kajastamise tingimused ei ole täidetud, kajastatakse bilansis kohustusena. 

Sihtfinantseerimine võetakse arvele saadud või saadava vara õiglases väärtuses. 

Tulud

Ühingu liikmetelt saadavaid liikmemaksud kajastakase kohe tuluna. Muid tasusid ei kajastata tuluna enne, kui tasu muutub sissenõutavaks ja

kui tasuga kaasnevad tingimused on täidetud.

Tulud tegevuse sihtfinantseerimisest 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.

Muud tulud teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis

lähtudes valmidusastme meetodist.

Kulud

Kulusid kajastatakse samas perioodis, kui kajastatakse nendega seotud tulusid. Kulutused, mis tõenäoliselt osalevad majandusliku

kasu tekitamisel järgmistel perioodidel, kajastatakse nende tekkimise hetkel varana ning kajastatakse kuluna perioodi(de)l, mil nad loovad

majanduslikku kasu (näiteks kulutused materiaalsele põhivarale). Kulutused, mis osalevad majandusliku kasu tekitamisel aruande

perioodil või ei osale majandusliku kasu tekitamisel, kajastatakse kuluna nende tekkimise perioodil.

Seotud osapooled

Seotud osapooled on ettevõtte omanikud, juhatuse liikmed ning muud isikud, kelle üle nimetatud isikutel on oluline mõju.

Ettevõte loeb osapooli seotuks juhul, kui üks omab kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole ärilistele otsustele. Seotud

osapooled on:

- äriühingutest osanikud

- eraisikutest osanikud

- osaühingu juhatuse liikmed. Lisaks on seotud osapoolteks eelnevalt kirjeldatud isikute lähisugulased ja nende poolt kontrollitavad või

nende olulise mõju all olevad ettevõtted.

Jagatavad toetused ja annetused.

Jagatavad toetused ja annetused (sh jagatavad stipendiumid) kajastatakse tekkepõhiselt kohustuse ja kuluna hetkel, kui on tehtud otsus

nende väljamaksmise kohta.

Bilansipäevajärgsed sündmused.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised varade ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansipäeval ja juhatuse

poolt aruande koostamispäeva vahemikul, kuid on seotud aruandeperioodil toimunud tehingutega

Lisa 2 Raha
(eurodes)

 31.12.2018 31.12.2017

Kassa 325 2 645

Pangakontod 77 583 20 438

Kokku raha 77 908 23 083
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Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2018 12 kuu jooksul

Nõuded ostjate vastu 23 167 23 167

Ostjatelt laekumata

arved
23 167 23 167

Maksude ettemaksed ja

tagasinõuded
-1 228 -1 228

Muud nõuded -1 444 -1 444

Laenunõuded -2 000 -2 000

Viitlaekumised 556 556

Kokku nõuded ja

ettemaksed
20 495 20 495

 

 31.12.2017 12 kuu jooksul

Nõuded ostjate vastu 13 742 13 742

Ostjatelt laekumata

arved
13 742 13 742

Muud nõuded 8 456 8 456

Laenunõuded 1 000 1 000

Viitlaekumised 7 456 7 456

Ettemaksed 100 100

Kokku nõuded ja

ettemaksed
22 298 22 298
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Lisa 4 Materiaalsed põhivarad
(eurodes)

  Kokku

Muud

materiaalsed

põhivarad

31.12.2016  

Soetusmaksumus 36 419 36 419

Akumuleeritud kulum -30 125 -30 125

Jääkmaksumus 6 294 6 294

  

Amortisatsioonikulu -3 771 -3 771

  

31.12.2017  

Soetusmaksumus 36 419 36 419

Akumuleeritud kulum -33 896 -33 896

Jääkmaksumus 2 523 2 523

  

Amortisatsioonikulu -2 523 -2 523

  

31.12.2018  

Soetusmaksumus 36 419 36 419

Akumuleeritud kulum -36 419 -36 419

Jääkmaksumus 0 0
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Lisa 5 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2018 12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele 26 948 26 948

Võlad töövõtjatele 6 679 6 679

Maksuvõlad 15 757 15 757

Saadud ettemaksed -8 334 -8 334

Kokku võlad ja ettemaksed 41 050 41 050

 

 31.12.2017 12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele 10 156 10 156

Võlad töövõtjatele 1 787 1 787

Maksuvõlad 7 029 7 029

Muud võlad 4 397 4 397

Muud viitvõlad 4 397 4 397

Saadud ettemaksed 77 77

Muud saadud ettemaksed 77 77

Kokku võlad ja ettemaksed 23 446 23 446

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)

Varad neto soetusmaksumuses

 2018 2017

Saadud Saadud

Sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks
 

projekt Õpime Ujuma 30 082 5 564

projekt Audentes 30 970 27 479

projekt Tippsport 43 100 34 358

toetus Kultuurikapitalilt 32 000 40 375

projekt Noortesport 121 382 137 732

Kokku sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks
257 534 245 508

Sihtotstarbelist toetust saadud Eesti Olümpiakomiteelt, Kultuurikapitalit, Kultuuriministeeriumilt ja sponsoritelt.

Riigipoolne toetus oli projektipõhiselt järgmine.

projekt "Õpime ujuma" 2017: 70 000.- (2016: 45 000.-)

projekt "Audentes" 2017: 27 479.- (2016: 28 129.-)

projekt "Tippsport" 2017: 30 260.- (2016: 46 005.-)

projekt "Noortesport" 2017: 121 382.- (2016: 137 637.-)
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Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

 2018 2017

Projekt Audentes 7 200 7 200

Projekt Veega Sõber 35 706 54 313

Projekt Tippsport 76 882 59 965

Projekt Noortesport 103 671 93 378

Muud 208 883 235 526

Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsesed kulud
432 342 450 382

Lisa 8 Jagatud annetused ja toetused
(eurodes)

 2018 2017

Stipendiumid 36 250 30 694

Kokku jagatud annetused ja toetused 36 250 30 694

Antud lisas kajastatakse sportlastele jagatud stipendiumid, projekt Noortesport toetuset jagamine kajastub Lisas nr.7

Lisa 9 Tööjõukulud
(eurodes)

 2018 2017

Palgakulu 101 290 89 822

Sotsiaalmaksud 34 240 30 298

puhkusereserv 0 62

Kokku tööjõukulud 135 530 120 182

Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsese kuluna
35 081 42 660

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 5 5

Lisa 10 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2018 31.12.2017

Juriidilisest isikust liikmete arv 47 44

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes
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 31.12.2018 31.12.2017

Nõuded Kohustised Nõuded Kohustised

Tegev- ja kõrgem juhtkond ning

olulise osalusega eraisikust

omanikud ning nende valitseva

või olulise mõju all olevad

ettevõtjad

0 0 0 0

2018 Ostud Müügid

Tegev- ja kõrgem juhtkond

ning olulise osalusega

eraisikust omanikud ning

nende valitseva või olulise

mõju all olevad ettevõtjad

0 0

 

2017 Ostud Müügid

Tegev- ja kõrgem juhtkond

ning olulise osalusega

eraisikust omanikud ning

nende valitseva või olulise

mõju all olevad ettevõtjad

4 735 7 388

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja

muud olulised soodustused
  

 2018 2017

Arvestatud tasu 31 111 29 138


