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MTÜ EESTI UJUMISLIIT
2017. MAJANDUSAASTA TEGEVUSARUANNE

MTÜ Eesti Ujumisliit (EUL) põhitegevus 2017. majandusaastal oli jätkuvalt erinevaid ujumisalasid
harrastavate inimeste spordielu organiseerimine avalikes huvides.
- 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 2017 aasta lõpuks 44 juriidilisest isikust liiget.
Spordiregistri andmetel tegeleb ujumisega üle 16 000 harrastaja.
Ujumistreenereid on Spordi teabe- ja koolituse Sihtasutuse andmetel 206, lisaks on ujumise algõppe
koolituse läbinud ligi 700 treeneri/õpetaja.
Eesti Ujumisliidu võistlusspordi tegevuses osales 2017. a. 1107 litsentseeritud ujujat.
Eesti Ujumisliidu juhatus on 9-liikmeline, juhatuse tööd juhib EULi president. Juhatuse liikmetele
2017. aastal töötasusid ei makstud.
2017. aastal töötas EUL-is neli põhikohaga töötajat: peasekretär, Audentese ujumisgrupi treener,
Veega Sõber projektijuht ja tehniline sekretär. Esimesed seitse kuud oli töölepinguga ametis ka
peatreener.
2017. aastal korraldas EUL järgmised Eesti tiitlivõistlused:
Eesti meistrivõistlused noorte-, juunioride- ja absoluutarvestuses;
Eesti lühiraja meistrivõistlused noorte-, juunioride- ja absoluutarvestuses;
Eesti karikavõistlused;
Eesti avaveeujumise meistrivõistlused noorte-, juunioride- ja absoluutarvestuses
Eesti mastersite meistrivõistlused sh. avaveeujumises
Koostöös liikmesklubidega korraldati kahes tsoonis kolm Noortesarja etappi lastele vanuses 10-13
ning suur finaalvõistlus. Etapid toimusid Tallinnas, Keilas, Tartus, Sillamäel ja Kohtla-Järvel,
finaalvõistlus Keilas. Etappidel võttis osa 899 noorujujat, finaalis osales 266 parimat üle kogu
vabariigi.
Juulis ja augustis korraldati erinevatel Eesti veekogudel 7 avaveeujumise seeriavõistluse etappi, kus
kokku osales põhidistantsidel 158 avaveeujujat.
Augustis toimus traditsiooniline noortekoondise laager Haapsalus.
Septembris korraldas Eesti Ujumisliit traditsioonilise treenerite sügisseminari, mis seekord toimus
Kuressaares. Üle vabariigi tuli kokku ligi 100 tegevtreenerit.
Läbi aasta toimusid koondistele ühistegevused - treeningud, laktaadi- ja tervisetestid, tehnika
filmimised ja –analüüsid, seminarid.

Rahvusvaheliste tiitlivõistluste saavutused Eesti ujujatel 2017. aastal:
-

Budapestis toimunud maailmameistrivõistlustel oli Eesti delegatsioonis 6 sportlast - Daniel
Zaitsev, Kregor Zirk, Ralf Tribuntsov, Maria Romanjuk, Filipp Provorkov, Sigrid Sepp. Parimad
kohad – Daniel Zaitsevi ja Ralf Tribunsovi 25.koht, Maria Romanjuki 26.koht.
Esmakordselt osalesid Eesti ujujad - Merle Liivand ja Frank Johan Ojarand - ka
maailmameistrivõistlustel avaveeujumises.

-

Kopenhaagenis toimunud Euroopa meistrivõistlustel osales 16 ujujat, kellest parima esituse
tegi Kregor Zirk, jõudes kahel korral finaali (4. ja 7. koht) ning korra poolfinaali (15.koht).
Finaali ujus ennast ka Martin Allikvee (8.) ja poolfinaali Martti Aljand (16.koht).

-

Koostöös liikmesklubidega valmistati ette juunioride ujumiskoondis eesmärgiga saavutada
Euroopa juunioride meistrivõistlustel vähemalt üks medal. Kolmeteist sportlase hulgas
naaseski pronksmedaliga Iisrealist Kregor Zirk. Armin Evert Lelle ujus ennast kolmel ja Joonas
Niine kahel korral poolfinaali.

-

Üle mitme aasta võisteldi taaskord juunioride maailmameistrivõistlustel. Seekord oli
korraldajaks USA ja Indianapolise linn. Eesti koondises oli 5 ujujat – Kregor Zirk, Margaret
Markvardt, Armin Evert Lelle, Janter Suun, Tiit Matvejev. Kregor Zirk saavutas 100 meetri
liblikujumises kõrge 5. koha, lisaks oli ta kahel distantsil poolfinaalis. Kahel korral ujus
poolfinaali ennast ka Armin Evert Lelle.

-

Esmakordselt osales Eesti ujuja Rinel Pius Euroopa juunioride meistrivõistlustel
avaveeujumises.

-

Islandil toimunud Põhjamaade meistrivõistlustel võideti juunioride arvestuses kaks
hõbemedalit – Joonas Niine ja Alex Ahtiainen.

-

Euroopa Noorte Olümpiafestivalil Ungaris saavutasid kõrgeimad kohad Kertu Kaare, kes oli
50 m vabaujumises 6. ja 100 m vabaujumises 12. ning Mark Sovtsa, kes sai 100 m
rinnuliujumises 13. koha.

-

Põhjamaade noorte meistrivõistlustelt Fääri saartel toodi koju 1 kuld-, 7 hõbe- ja 9
pronksmedalit. Põhjamaade noortemeistriks tuli Alex Ahtiainen.

-

Baltimaade noorte meistrivõistlustel Lätis võideti 10 kuld-, 12 hõbe- ja 12 pronksmedalit.
Individuaalselt tuli kahekordseks noortemeistriks Melissa Priidel, üks kuldmedal riputati
Kertu Kaare, Katriin Hansalu, Gregory Kase, Mark Sovtsa, Sergei Volkovi ja Alex Ahtiaineni
kaela.

-

Mastersujumise MM-il savutasid kõrgeimad kohad: Eino Kris 5. koht 400 m vabaujumises (8084 aastased), Maksim Ivanov 8. koht 50 m rinnuliujumises (30-34 aastased), Kaia Kulla 9. koht
200 m rinnuliujumises (55-59 aastased), Bruno Noppone 9. koht 200 m seliliujumises (40-44
aastased). Avaveeujumises hoolitses parima koha eest Eha lilienthal, kes sai 3000 m distantsil
5. koha (70-74 aastased
Masters veepallurid võitsid MM-il kuldmedali vanuseklassis 65+.

2017. aastal püstitati kokku 72 rekordit, 27 täiskasvanute rekordit, 18 Eesti juunioride rekordit, 22
Eesti noorte rekordit ja 5 Eesti poiste tipptulemust.
Aasta ujujateks valiti Kregor Zirk ja Maria Romanjuk. Aasta juunioriteks valiti Kregor Zirk ja Margaret
Markvardt. Aasta noorujujateks Kertu Kaare ja Mark Sovtsa. Aasta treeneriks Dmitri Kapelin. Aasta
järelkasvu treeneriks Mare Järv, aastate treeneriks Ain Kaasik.
Aasta parimad avaveeujujad olid Merbel Saar ja Franko Johan Ojarand, parimad mastersid – Eino
Kirss ja Nora Kutti ning Kalevi veepallimeeskond.

2017. aastal täitus "Veega sõber" tegevuste suurem eesmärk - luua soodne pinnas kooliujumise
võimaluste parandamiseks ja saada selleks juurde raha riigi eelarvest.
Tegevused, mis said tehtud antud eesmärgi saavutamisel:
2017. aastal võttis Vabariigi valitsus vastu kaks olulist otsust, mille eesmärgiks on parandada meie
inimeste tervist ja turvalisust ujumisoskuse kaudu:
1. Valitsus eraldas kohalikele omavalitsustele ujumise algõpetuse läbiviimiseks koolis iga-aastaselt
lisaraha miljon eurot. Kokku on riigipoolne toetus ujumise algõpetusele alates 2018. aasta jaanuarist
1,23 miljonit eurot.
2. Otsustati rakendada alates sellest aastast põhikooli kehalise kasvatuse ainekavas ujumise osas uut
õpitulemust: „Õpilane oskab ujuda, sealhulgas vees sukelduda, vee pinnal hõljuda, rinnuli ja selili
asendis kokku 200 meetrit edasi liikuda; hindab adekvaatselt oma võimeid vees ja rakendab
eakohaseid veeohutusalaseid oskusi.“
Vastavalt Eesti Ujumisliidu ja Päästeameti väljatöötatud õppematerjalile tuleb ujumisoskust hinnata
kriteeriumide kohaselt, mis on levinud ka Põhjamaades.
Valitsuse ülesandel on Eesti Ujumisliit alates 2018. aastast kooliujumise koordinaator, partner
ujumisõpetajatele, koolidele ja kohalikele omavalitsustele, et iga laps saaks koolist kaasa
ujumisoskuse.
Kogu info kooliujumise kohta on kõigile osalistele nüüd hästi kättesaadav uuelt veebilehelt
www.kooliujumine.ee.
Lapsevanematega suhtlemiseks ning ujumisoskuse vajalikkuse selgitamiseks on loodud ka uus
Facebooki leht “Kooliujumine”, mis asub aadressil www.facebook.com/Kooliujumine/
Ujumisliit on ette valmistanud ka metoodilised õppematerjalid ujumisjuhendajate koolitamiseks.
Koostöös Päästeameti ja Kultuuriministeeriumiga on juba koolitatud pea 700 juhendajat, kuid nii
õpetajate kui ka ujumisliidu koordinaatorite/juhendajate täiendkoolitused jätkuvad ka tulevikus.
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2017

31.12.2016

Lisa nr

Raha

23 083

9 336

2

Nõuded ja ettemaksed

22 298

6 271

3

Kokku käibevarad

45 381

15 607

Materiaalsed põhivarad

2 523

6 294

Kokku põhivarad

2 523

6 294

47 904

21 901

Võlad ja ettemaksed

23 446

26 954

Kokku lühiajalised kohustised

23 446

26 954

23 446

26 954

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem

-5 053

4 962

Aruandeaasta tulem

29 511

-10 015

Kokku netovara

24 458

-5 053

47 904

21 901

Varad
Käibevarad

Põhivarad

Kokku varad

4

Kohustised ja netovara
Kohustised
Lühiajalised kohustised

Kokku kohustised

5

Netovara

Kokku kohustised ja netovara
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Tulemiaruanne
(eurodes)

2017

2016

Lisa nr

Liikmetelt saadud tasud

28 440

22 765

Annetused ja toetused

552 345

515 866

Tulu ettevõtlusest

104 853

60 775

Kokku tulud

685 638

599 406

-450 382

-385 752

7

Jagatud annetused ja toetused

-30 694

-49 366

8

Mitmesugused tegevuskulud

-50 875

-51 678

-120 182

-115 952

-3 771

-5 358

-211

-1 318

-656 115

-609 424

29 523

-10 018

Intressitulud

6

3

Intressikulud

-14

0

-4

0

29 511

-10 015

Tulud

Kulud
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

Tööjõukulud
Põhivarade kulum ja väärtuse langus
Muud kulud
Kokku kulud
Põhitegevuse tulem

Muud finantstulud ja -kulud
Aruandeaasta tulem
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2017

2016

29 523

-10 018

Põhivarade kulum ja väärtuse langus

3 771

5 358

Kokku korrigeerimised

3 771

5 358

-15 025

7 135

-3 509

-34 197

6

3

14 766

-31 719

Antud laenud

-1 000

0

Kokku rahavood investeerimistegevusest

-1 000

0

Makstud intressid

-15

0

Kokku rahavood finantseerimistegevusest

-15

0

13 751

-31 719

9 336

41 055

13 751

-31 719

-4

0

23 083

9 336

Lisa nr

Rahavood põhitegevusest
Põhitegevuse tulem
Korrigeerimised

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus
Laekunud intressid
Kokku rahavood põhitegevusest

4

Rahavood investeerimistegevusest

Rahavood finantseerimistegevusest

Kokku rahavood
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses
Raha ja raha ekvivalentide muutus
Valuutakursside muutuste mõju
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

2

2
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Kokku netovara
Akumuleeritud tulem
31.12.2015

4 962

4 962

-10 015

-10 015

31.12.2016

-5 053

-5 053

Aruandeaasta tulem

29 511

29 511

31.12.2017

24 458

24 458

Aruandeaasta tulem
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
Juhatus on koostanud 2017.a. raamatupidamise aastaaruande kooskõlas EV hea raamatupidamistavaga. EV hea
raamatupidamistava 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
Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis raha kirjel.
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 (näit. 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
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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.
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.
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Lisa 2 Raha
(eurodes)

31.12.2017

31.12.2016

2 645

2 452

Pangakontod

20 438

6 884

Kokku raha

23 083

9 336

Kassa

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2017
Nõuded ostjate vastu

12 kuu jooksul
13 742

13 742

13 742

13 742

8 456

8 456

Laenunõuded

1 000

1 000

Viitlaekumised

7 456

7 456

100

100

100

100

22 298

22 298

Ostjatelt laekumata
arved
Muud nõuded

Ettemaksed
Muud makstud
ettemaksed
Kokku nõuded ja
ettemaksed

31.12.2016
Nõuded ostjate vastu
Ostjatelt laekumata
arved
Muud nõuded
Viitlaekumised
Ettemaksed
Tulevaste perioodide
kulud
Muud makstud
ettemaksed
Kokku nõuded ja
ettemaksed

12 kuu jooksul
3 659

3 659

3 659

3 659

556

556

556

556

2 056

2 056

1 921

1 921

135

135

6 271

6 271
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Lisa 4 Materiaalsed põhivarad
(eurodes)

Kokku
Muud
materiaalsed
põhivarad
31.12.2015
Soetusmaksumus

36 419

36 419

-24 767

-24 767

Jääkmaksumus

11 652

11 652

Amortisatsioonikulu

-5 358

-5 358

36 419

36 419

-30 125

-30 125

6 294

6 294

-3 771

-3 771

36 419

36 419

-33 896

-33 896

2 523

2 523

Akumuleeritud kulum

31.12.2016
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus

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

10 156

10 156

Võlad töövõtjatele

1 787

1 787

Maksuvõlad

7 029

7 029

Muud võlad

4 397

4 397

4 397

4 397

77

77

77

77

23 446

23 446

Muud viitvõlad
Saadud ettemaksed
Muud saadud ettemaksed
Kokku võlad ja ettemaksed

31.12.2016

12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele

12 853

12 853

Võlad töövõtjatele

1 541

1 541

Maksuvõlad

4 846

4 846

Muud võlad

7 713

7 713

7 713

7 713

1

1

1

1

26 954

26 954

Muud viitvõlad
Saadud ettemaksed
Muud saadud ettemaksed
Kokku võlad ja ettemaksed

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)
Varad neto soetusmaksumuses

2017

2016

Saadud

Saadud

Sihtfinantseerimine
tegevuskuludeks
projekt Õpime ujuma

5 564

48 515

projekt Audentes

27 479

28 129

projekt Tippsport

34 358

51 673

121 382

137 637

32 000

23 700

220 783

289 654

projekt Noortesport
toetus Kultuurkapitalilt
Kokku sihtfinantseerimine
tegevuskuludeks

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)

2017

2016

7 200

7 840

Projekt Veega Sõber

54 313

20 284

Projekt Tippsport

59 965

57 994

Projekt Noortesport

93 378

103 244

Muud

235 526

196 390

Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide
otsesed kulud

450 382

385 752

Projekt Audentes

Lisaks on sihtostarbeliselt finantseeritud projektide otsesed tööjõukulud, mis kajastuvad Lisas nr.9 kogusummana 2017: 39 540.- (2016:
54 836.-).

Lisa 8 Jagatud annetused ja toetused
(eurodes)

2017

2016

Stipendiumid

30 694

49 366

Kokku jagatud annetused ja toetused

30 694

49 366

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

Lisa 9 Tööjõukulud
(eurodes)

2017

2016

Palgakulu

89 822

86 565

Sotsiaalmaksud

30 298

29 829

62

-442

120 182

115 952

42 660

54 836

5

5

31.12.2017

31.12.2016

44

40

puhkusereserv
Kokku tööjõukulud
Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide
otsese kuluna
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale

Lisa 10 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga

Juriidilisest isikust liikmete arv
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Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes
31.12.2017
Nõuded
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning
olulise osalusega eraisikust
omanikud ning nende valitseva
või olulise mõju all olevad
ettevõtjad

2017

2016
Tegev- ja kõrgem juhtkond
ning olulise osalusega
eraisikust omanikud ning
nende valitseva või olulise
mõju all olevad ettevõtjad

Kohustised

0

Ostud

Tegev- ja kõrgem juhtkond
ning olulise osalusega
eraisikust omanikud ning
nende valitseva või olulise
mõju all olevad ettevõtjad

31.12.2016
Nõuded

0

Kohustised

448

0

Müügid

4 735

Ostud

7 388

Müügid

1 640

20 023

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja
muud olulised soodustused

Arvestatud tasu

2017

2016

29 138

29 077
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