
 

 

MAJANDUSAASTA ARUANNE

 

 

aruandeaasta algus: 01.01.2019

aruandeaasta lõpp: 31.12.2019

 

 

nimi: Eesti Ujumisliit

 

registrikood: 80086145

 

 

tänava nimi Tondi tn 84/2

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 11316

 

 

telefon: +372 6031530

faks: +372 6031529

e-posti aadress: estswim@swimming.ee

 



2

Eesti Ujumisliit 2019. a. majandusaasta aruanne

Sisukord

Tegevusaruanne 3

Raamatupidamise aastaaruanne 6

Bilanss 6

Tulemiaruanne 7

Rahavoogude aruanne 8

Netovara muutuste aruanne 9

Raamatupidamise aastaaruande lisad 10

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted 10

Lisa 2 Raha 12

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed 12

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed 13

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused 13

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud 14

Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud 14

Lisa 8 Jagatud annetused ja toetused 14

Lisa 9 Tööjõukulud 15

Lisa 10 Seotud osapooled 15

Aruande allkirjad 16



3

Eesti Ujumisliit 2019. a. majandusaasta aruanne

Tegevusaruanne

2019. AASTA TEGEVUSARUANNE

MTÜ Eesti Ujumisliit (EUL) põhitegevus 2019. majandusaastal oli jätkuvalt avalikes huvides erinevaid ujumisalasid harrastavate inimeste

spordielu organiseerimine:

- treeningute, treeninglaagrite, võistluste ja võistlussõitude organiseerimine;

- seminaride ja koolituste ettevalmistamine ja läbiviimine;

- ujumisoskuse kui eluks vajaliku praktilise kogemuse propageerimine nii täiskasvanute seas, kui ka kohustusliku kooliprogrammi arendamise

kaudu.

Eesti ujumisliidul oli 2019. aasta lõpuks 46 juriidilisest isikust liiget.

Eesti Spordiregistri andmetel on 2019. aasta lõpuks:

• harrastajaid spordiorganisatsioonides: 16 040

• spordiorganisatsioone: 73

• harrastajaid spordikoolides: 12 898

• spordikoole: 39

• treenerite töökohti: 258

• kutsega treenereid: 206

• spordiobjekte: 106

• ujumise algõppe koolituse läbinud: 1100 treenerit/õpetajat

Eesti Ujumisliidu võistlusspordi tegevuses osales 2019. aastal 1290 litsentseeritud ujujat.

Eesti Ujumisliidu juhatus on 9-liikmeline, juhatuse tööd juhib EULi president. Juhatuse liikmetele 2019. aastal töötasusid ei makstud.

2019. aastal töötas EUL-is neli põhikohaga töötajat: peasekretär, Audentese ujumisgrupi treener(id), Veega Sõber projektijuht ja tehniline

sekretär. Kuni juunini ka sponsorsuhete juht.

2019. aastal korraldas EUL järgmised Eesti tiitlivõistlused:

-        Eesti meistrivõistlused absoluutarvestuses;

-        Eesti noorte- ja juunioride arvestuses;

-        Eesti lühiraja meistrivõistlused absoluutarvestuses;

-        Eesti lühiraja meistrivõistlused noorte- ja juunioride arvestuses;

-        Eesti karikavõistlused;

-        EUL Noortesarja finaal;

-        Eesti avaveeujumise meistrivõistlused noorte-, juunioride- ja absoluutarvestuses (sh. masters vanuseklassis);

-        Eesti mastersite meistrivõistlused;

-    Koostöös liikmesklubidega korraldati kolmes tsoonis kolm Noortesarja etappi lastele vanuses 10-13 aastat. Etapid toimusid Tallinnas, Keilas,

Tartus, Sillamäel. Finaalvõistlus toimus Keilas. Noortesarja etappidel võttis osa 914 noorujujat, finaalis osales 256 parimat üle vabariigi.

Etappidel võttis osa 830 noorujujat, finaalis osales 243 parimat üle vabariigi.

2019. aastal toimus üksteist EUL juhatuse koosolekut ja viis e-koosolekut.

Treenerite kogu juhatus kogunes 2019. aastal koosolekuteks kaheksal korral, peeti kaks e-koosolekut ja üks treenerite üldkoosolek.

2019. aastal püstitati kokku 92 rekordit: 37 täiskasvanute rekordit, 18 Eesti juunioride rekordit, 27 Eesti noorte rekordit ja 10 Eesti poiste

tipptulemust.

2019. aasta parimad olid:

Daniel Zaitsev                parim mees 2019

Maria Romanjuk             parim naine 2019

Alex Ahtiainen                parim juunior 2019

Kertu Kaare                    parim juunior 2019

Demid Solodov               parim noor 2019

Laura-Liis Valdmaa         parim noor 2019
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Sander Paavo                 parim avaveeujuja 2019

Meribel Saar                   parim avaveeujuja 2019

Aksel Luige                     parim masters-ujuja 2019

Kaia Kulla                       parim masters-ujuja 2019

Jana Melnikova              parim kujundujuja 2019

Matz Topkin                    parim paraujuja 2019

Maria Rein                      parim paraujuja 2019

Dmitri Kapelin                 parim treener 2019

Vladimir Labzin               parim järelkasvutreener 2019

Mare Vierland                 aastate treener

 

Eesti Ujumisliidule oli 2019. aasta stabiilne ja töökas. Regulaarselt ja toimisid igakuiselt nii treeneritekogu, kui ka juhatuse koosolekud, kus võeti

vastu mitmeid olulisi otsuseid ning vaadati ümber ajale jalgu jäänuid.

Suurim muudatus juhtorganite töös oli mittekorraline presidendivahetus.

23. märtsil Tartus toimunud EUL-i liikmete Üldkoosolekul tagandati omal soovil 7 aastat edukalt EUL-i presidendina tegutsenud Karol Kovanen

juhatuse liikme kohale, ja uueks presidendiks valiti endine juhatuse liige Simon Renno.

2019. aasta suurim algatus oli Eesti Ujumisliidu uue arengukava koostamisega alustamine aastateks 2021–2032, mille eestvedajaks on EUL-i

juhatuse töögrupp eesotsas juhatuse liikme Peeter Matt´iga.

Edukalt töötas ka Eesti Ujumisliidu juures tegutsev taristukomisjon. Suur edasiliikumine toimus Tondiraba ujala osas: sõlmiti koostööleping

Tallinna Linnavalitsusega, ja tänaseks on kinnitatud detailplaneering ning hoonestusõigus. Lisaks nõustas taristukomisjon Kohtla-Järve, Pärnu,

Viljandi ja Muhu ujulate võimalikku valmimist.

Üle pika aja korraldati Eesti meistrivõistlused eraldi vanuseklassides, ja õhtuste finaalidega. Suvised meistrivõistlused olid ajaloolised, täitus 100

aastat esimestest võistlustest ning seda tähistati Tartus piduliku vastuvõtuga.

Korraldati mitmeid väiksemaid koolitusi treeneritele ning toimus ka iga-aastane sügisseminar saja inimese osalusel. Tänu erinevate projektide

toetusele toimus kaks koolitust välislektorite kaasamisel. Koostati kutseõppeks uued materjalid ning nendele vastavad eksamiküsimused.

Koostöös treenerite koguga koostati uus riigilt laekuvate noortespordi toetusrahade jagamise kord, mis hakkab kehtima alates 2020. aastast.

Saavutussporti planeeriti ja juhiti 2019. aastal juba neljandat aastat uue süsteemi raames, mis puudutas koondise moodustamist, peatreenerite

tegutsemist, ühislaagreid ja -tegevusi, tiitlivõistlustele lähetamist ja finantseerimist. Jätkati endiselt kolme erineva vanusegrupi peatreeneriga.

Koondisesse pääsesid ainult väga hea tulemusega ujujad, samuti saadeti tiitlivõistlustele vähemalt poolfinaalikohta saavutada suutvad

sportlased. Selle süsteemi tulemusena on kindlasti paranenud koondise ühtsus ja koordineeritud tegevus, samuti suund kvantiteedilt kvaliteedile,

ehk tiitlivõistlustel olid tulemused osalusprotsendi järgi väga head. Läbi aasta korraldati koondiste ettevalmistustena ühistreeningud, viidi läbi

regulaarseid laktaaditeste, kehalise võimekuse teste ning tehnika filmimisi ja analüüse. Noortele korraldati ühepäevaseid ühislaagreid ja

-treeninguid endiste tippujujate juhendamisel (M. Aljand, M. Liivamägi, K. Sepp, P. Degtjarjov jt.) ning erinevate vajalike loengutega.

Kuid nelja aastaga on välja tulnud mõned kitsaskohad hetkel toimivas koondisesüsteemis, mis võivad pärssida klubitreenerite ja sportlaste

motivatsiooni ning sellega ka arengut. Nende probleemidega ja uue nelja aasta plaanidega tegelemiseks asutakse juba 2020.a kevadel.

Saavutusspordi üheks suuremaks toetuseks 2019. aastal oli juba teist aastat järjest FINA projektist laekuv välislaagrites osalemise

finantseerimine summas 20 000 euro, millega toetati absoluudi- ja juunioridekoondise ettevalmistuslaagrite läbiviimist.

Rahvusvahelises võistlustegevustes korraldas EUL märtsis Tartus Baltimaade meistrivõistlused. Juulis toimusid Lõuna-Koreas

Maailameistrivõistlused, kus parima koha ujus välja Daniel Zaitsev, kes saavutas 50 m liblikujumises 11. koha. Kaasanis toimunud Euroopa

juunioride meistrivõistlustel oli meie parimaks Alex Ahtiainen, kes 100 m liblikujumises näitas 9. tulemust. Põhjamaade noorte meistrivõistlustel

Taanis võideti 4 meistritiitlit. Augustis Budapestis toimunud juunioride Maailmameistrivõistlustel saavutas meie parimana Alex Ahtiainen 100 m

liblikujumises 16. koha.

Septembris toimus traditsiooniline ujumistreenerite sügisseminari, millest võttis osa ligi 100 tegevtreenerit üle vabariigi. Detsembris osalesid

meie parimad ujujad Euroopa lühiraja meistrivõistlustel Šotimaal, kus kõrgeima koha saavutas Daniel Zaitsev, kes 50 m liblikujumises jäi

esimesena ilma medalita. Juuniorid ja B-koondise ujujad võistlesid Põhjamaade meistrivõistlustel Fääri saartel, kus võideti kokku 17 medalit.

Põhjamaade meistriks tulid Alex Ahtiainen ja Cevin Anders Siim, juunioridest tuli meistriks Nikita Pisarenko.

Eesti Ujumisklubid on oma tegevuselt väga iseseisvad, suure osa nende tegevusest annavad algõpetuse treeningud ja –grupid. Seega on 

nendel suur ja oluline roll lastele eluks vajaliku oskuse omandamisel. Selleks, et jätkuks treenereid ja teadmisi nii ujumisklubides kui ka 

kooliujumises, jätkas Eesti Ujumisliit edukalt ka 2019. aastal Õpime Ujuma projekti. Koolitati uusi treenereid, täiendati endiseid teadmisi, 

koolitajad ise käisid ennast Taanis täiendamas. Suureks abiks kõikidele ujumaõppijatele on aga 2019. aastalt ujumisliidu poolt koostatud ja



5

Eesti Ujumisliit 2019. a. majandusaasta aruanne

väljaantud ujumise algõppe e-materjalid, mis on tasuta kättesaadavad kõikidele.

Lisaks oli ujumisliit üheks suviste avaveeujumiste korraldajaks. Sellist suvist liikumise võimalust kasutasid aktiivselt üle 200 inimese.

Probleemideks 2019. aastal võib nimetada klubide erinevaid ootusi alaliidu tegevuses, kohati on info jõudmine ja sellest ühtselt arusaamine

puudulik. Samuti oli probleemiks treeneritele vajaliku erialase kutsekoolituste korraldamine, sest puuduvad lektorid. Alaliit on aga kõik need

probleemid kaardistanud ja tegeleb nendega edasi 2020. aastal.
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2019 31.12.2018 Lisa nr

Varad    

Käibevarad    

Raha 77 021 56 577 2

Nõuded ja ettemaksed 37 733 23 947 3

Varud 0 235  

Kokku käibevarad 114 754 80 759  

Kokku varad 114 754 80 759  

Kohustised ja netovara    

Kohustised    

Lühiajalised kohustised    

Laenukohustised 0 2 000  

Võlad ja ettemaksed 47 039 26 956 4

Kokku lühiajalised kohustised 47 039 28 956  

Kokku kohustised 47 039 28 956  

Netovara    

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 51 803 24 458  

Aruandeaasta tulem 15 912 27 345  

Kokku netovara 67 715 51 803  

Kokku kohustised ja netovara 114 754 80 759  
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2019 2018 Lisa nr

Tulud    

Liikmetelt saadud tasud 35 000 33 960 6

Annetused ja toetused 516 896 444 065 5

Tulu ettevõtlusest 277 477 202 847  

Muud tulud 0 18  

Kokku tulud 829 373 680 890  

Kulud    

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -537 256 -437 490 7

Jagatud annetused ja toetused -57 783 -36 250 8

Mitmesugused tegevuskulud -80 118 -37 835  

Tööjõukulud -138 173 -139 919 9

Põhivarade kulum ja väärtuse langus 0 -2 523  

Muud kulud -62 2 235  

Kokku kulud -813 392 -651 782  

Põhitegevuse tulem 15 981 29 108  

Muud finantstulud ja -kulud -69 -1 763  

Aruandeaasta tulem 15 912 27 345  
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2019 2018

Rahavood põhitegevusest   

Põhitegevuse tulem 15 981 29 108

Korrigeerimised   

Põhivarade kulum ja väärtuse langus 0 2 523

Muud korrigeerimised -77 -1 771

Kokku korrigeerimised -77 752

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus -19 551 3 619

Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus 26 083 -1 993

Laekunud intressid 8 8

Kokku rahavood põhitegevusest 22 444 31 494

Rahavood finantseerimistegevusest   

Saadud laenud 0 2 000

Saadud laenude tagasimaksed -2 000 0

Kokku rahavood finantseerimistegevusest -2 000 2 000

Kokku rahavood 20 444 33 494

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 56 577 23 083

Raha ja raha ekvivalentide muutus 20 444 33 494

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 77 021 56 577
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2017 24 458 24 458

Korrigeeritud saldo

31.12.2017
24 458 24 458

Aruandeaasta tulem 27 345 27 345

31.12.2018 51 803 51 803

Korrigeeritud saldo

31.12.2018
51 803 51 803

Aruandeaasta tulem 15 912 15 912

31.12.2019 67 715 67 715
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Juhatus on koostanud 2019. 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.

Vigade korrigeerimine

Mitmesuguste tegevuskulude inventeerimide käigus leiti, et tegevuskulud summas 6000 eurot oli 2018. aasta kulu.

Lisarea nimetus 31.12.2018 Muutus 31.12.2018

Võlad ja ettemaksed 20 956 6 000 26 956

Mitmesugused

tegevuskulud
31 835 6 000 37 835

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.
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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. 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, kajastatakse laekumisel tuluna.

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 juhatuse liikmed, juhatuse liikmete lähisugulased ja nendega seotud või nende poolt kontrollitavad ettevõtted ning muud

isikud, kelle üle nimetatud isikutel on oluline mõju.

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
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Lisa 2 Raha
(eurodes)

 31.12.2019 31.12.2018

Kassa 325 325

Pangakontod 76 696 56 252

Kokku raha 77 021 56 577

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2019 12 kuu jooksul

Nõuded ostjate vastu 24 797 24 797

Ostjatelt laekumata

arved
24 797 24 797

Muud nõuded 6 260 6 260

Viitlaekumised 6 260 6 260

Ettemaksed 6 676 6 676

Tulevaste perioodide

kulud
6 676 6 676

Kokku nõuded ja

ettemaksed
37 733 37 733

 

 31.12.2018 12 kuu jooksul

Nõuded ostjate vastu 24 619 24 619

Ostjatelt laekumata

arved
24 619 24 619

Nõuded seotud osapoolte

vastu
-1 228 -1 228

Muud nõuded 556 556

Viitlaekumised 556 556

Kokku nõuded ja

ettemaksed
23 947 23 947



13

Eesti Ujumisliit 2019. a. majandusaasta aruanne

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2019 12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele 23 870 23 870

Võlad töövõtjatele 8 018 8 018

Maksuvõlad 7 739 7 739

Muud võlad 5 977 5 977

Muud viitvõlad 5 977 5 977

Saadud ettemaksed 1 435 1 435

Tulevaste perioodide tulud 1 435 1 435

Kokku võlad ja ettemaksed 47 039 47 039

 

 31.12.2018 12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele 12 411 12 411

Võlad töövõtjatele 6 478 6 478

Maksuvõlad 8 349 8 349

Muud võlad 6 000 6 000

Muud viitvõlad 6 000 6 000

Saadud ettemaksed -6 282 -6 282

Kokku võlad ja ettemaksed 26 956 26 956

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)

Varad soetusmaksumuses

 Laekunud Kajastatud tulemiaruandes

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

Projekt Õpime ujuma 30 082 30 082

projekt Audentes 27 058 27 058

projekt Tippsport 61 838 61 838

projekt Noortesport 139 506 139 506

toetus Kultuurkapitalilt 22 625 22 625

Kokku

sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks

281 109 281 109

Kokku sihtotstarbelised

tasud, annetused ja

toetused

281 109 281 109
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 Laekunud Kajastatud tulemiaruandes

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

projekt Õpime ujuma 30 082 30 082

projekt Audentes 30 970 30 970

projekt Tippsport 43 100 43 100

projekt Noortesport 137 732 137 732

toetus Kultuurkapitalilt 40 375 40 375

Kokku

sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks

282 259 282 259

Kokku sihtotstarbelised

tasud, annetused ja

toetused

282 259 282 259

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud
(eurodes)

 2019 2018

Mittesihtotstarbelised tasud   

Liikmemaksud 9 200 9 200

Litsentsitasud 25 800 24 760

Kokku liikmetelt saadud tasud 35 000 33 960

Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

 2019 2018

Projekt Audentes 7 200 7 200

Projekt Veega Sõber 77 526 35 105

Projekt Tippsport 134 850 104 815

Projekt Noortesport 308 434 103 671

Projekt Kutsekoolitus 9 246 6 866

Muud 0 179 833

Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsesed kulud
537 256 437 490

Lisa 8 Jagatud annetused ja toetused
(eurodes)

 2019 2018

Stipendiumid 57 783 36 250

Kokku jagatud annetused ja toetused 57 783 36 250
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Lisa 9 Tööjõukulud
(eurodes)

 2019 2018

Palgakulu 102 093 101 002

Sotsiaalmaksud 34 540 34 226

puhkusereserv 1 540 4 691

Kokku tööjõukulud 138 173 139 919

Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsese kuluna
23 342 31 548

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 4 5

Lisa 10 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2019 31.12.2018

Juriidilisest isikust liikmete arv 46 47


