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2020. AASTA TEGEVUSARUANNE 

 

MTÜ Eesti Ujumisliit (EUL) põhitegevus 2020. 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 2020. aasta lõpuks 47 juriidilisest isikust liiget. 

• Eesti Spordiregistri andmetel on 2020 aasta lõpuks: 

- Harrastajaid spordiorganisatsioonides – 15974 

- Spordiorganisatsioone – 73 

- Spordikoole – 41 

- EKR kutsega ujumistreenereid – 273 

- Kasutatavaid spordiobjekte ujumise korraldamiseks – 104 

- Ujumise algõppe koolituse läbinud 1300 treenerit/õpetajat. 

• Eesti Ujumisliidu võistlusspordi tegevuseks litsentseeris ennast 2020.aastal 1300 ujujat. 

• Eesti Ujumisliidu juhatus on 9-liikmeline, juhatuse tööd juhib EUL-i president. Juhatuse 

liikmetele 2020. aastal töötasusid ei makstud. 

• 2020. aastal töötas EUL-is neli põhikohaga töötajat: peasekretär, Audentese ujumisgrupi 

treener(id), Veega Sõber projektijuht ja tehniline sekretär. 

• 2020. aasta kujunes seoses COVID-19 levikuga ka Eesti Ujumisliidu tegevustes väga 

ebakindlaks. Mitmete planeeritud ürituste ning võistluste korraldamisest ja osalemisest tuli loobuda 

või jäid need päris toimumata. Vabariigi valituse otsustest lähtuvalt tuli pidevalt tegevusi üle vaadata 

ja ümber korraldada, suunates tähelepanu sellele, mida oli üldse nendes (eri)tingimustes võimalik 

teha.  

- Eesti meistrivõistlusi eraldi noorte-, juunioride- ja absoluutarvestuses 2020. aastal 

eriolukorra tõttu ei toimunud. 

- Eesti meistrivõistlused absoluutarvestuses toimusid planeeritud juunikuu asemel 

augustikuus Tartus, kus neljapäevase võistluse käigus selgitati välja kõikide vanuseklasside 

parimad. 

- Eesti karikavõistlusi 2020. aastal eriolukorra tõttu ei toimunud. 

- Eesti lühiraja meistrivõistlused noorte- ja juunioride arvestuses toimusid novembris 

Sõle ujulas. 

- Eesti lühiraja meistrivõistlused absoluutarvestuses eriolukorra tõttu ei toimunud, selle 

asemel korraldati koondisekandidaatidele Kalev SPA ujulas Aastalõpuvõistlus, kus mitmed 

meie koondislased korraldasid võimsa Eesti rekordite saju. 

- Noortesarja etappidest sai korraldada vaid veebruarikuu etapi, mis toimus kolmes 

tsoonis Tartus ja Tallinnas. Kuna kolmas etapp ja finaal jäid pidamata, said kõik kahe etapi 

tulemustega finaali pääsenud ujujad endale finaali mälestusmedali. 

- Eesti avaveeujumise võistlused selle eest aga tegid 2020. aastal osalusrekordeid. EUL 

korraldas avaveeujumise meistrivõistlused noorte-, juunioride- ja absoluutarvestuses. Koos 

heade koostööpartneritega sai korraldatud kuus avaveeujumise seeriavõistluse etappi. 

- Eesti mastersite meistrivõistlused toimusid tavapärase korralduse järgi, küll ilma 

välisosalejateta detsembri alguses. 

- Rahvusvahelistest võistlustest saadi osaleda vaid märtsis toimunud Baltimaade 

meistrivõistlustel Riias, kus oli eraldi ka juunioride ja noorte vanuseklasside arvestus. 

Võistkondlikult sai esikoha Eesti koondis, võites 17 kuldmedalit, kolmekordseks meistriks tuli 



Maria Romanjuk. Juunioride koondis sai Leedu järel teise koha, kokku võideti 9 kuldmedalit, 

millest Kaspar Heldele kuulus kolm. Noortekoondis oli samuti võidukas, võites 13 meistritiitlit, 

millest kolm võitis Johanna Kübar. 

- Kõik ülejäänud 2020. aasta tiitlivõistlused – Euroopa meistrivõistlused, Euroopa 

juunioride meistrivõistlused, Põhjamaade noorte meistrivõistlused, lühiraja 

Maailmameistrivõistlused ja Põhjamaade meistrivõistlused – jäid toimumata. 

- Septembris toimus Pärnumaal, Jõulumäel iga-aastane treenerite sügisseminar, millest 

võttis osa enam kui 100 treenerit. 

- Vastavalt võimalustele korraldati läbi aasta kutsekoolitusi ja kutseeksameid. 

- Koondislastele viidi läbi laagreid Keila Tervisekeskuses, koos tehnika ja 

spordimeditsiiniliste uuringute jms. tegevusega. 

• 2020. aastal toimus 27 EUL-i juhatuse koosolekut, nendest 8 olid e-koosolekud. 

• Treenerite kogu juhatus kogunes 2020. aastal koosolekuteks 13-nel korral, treenerite 

üldkoosolekut 2020. aastal ei toimunud. 

• 2020. aastal püstitati siiski kokku 58 rekordit – 18 täiskasvanute rekordit, 15 Eesti juunioride 

rekordit, 17 Eesti noorte rekordit ja 8 Eesti poiste tipptulemust. 

• 2020. aasta parimad olid: 

Noored: Eneli Jefimova – Kalevi Ujumiskool, treener Henry Hein, Daniil Drozdov – Spordiklubi 

Garant, treener Vladimir Labzin; 

Juuniorid: Laura-Liis Valdmaa – Yess, treenerid Mihhail Strungar ja Karel Seli, Kaspar Helde – 

TOPi Ujumisklubi, treenerid Heidi Kaasik ja Aarne-Vello Kersa; 

Absoluut: Eneli Jefimova – Kalevi Ujumiskool, treener Henry Hein, Kregor Zirk – Ujumise 
Spordiklubi/ Energy Standard, treener Tom Rushton; 

Avaveeujumine: Kertu Kaare – Kalevi Ujumiskool, treener Kaire Indrikson, Sander Paavo – 

Kalevi Ujumiskool, treener Martti Aljand; 

Kujundujumine: Aleksandra Orlova, treener Karina Polovnikova. 
Veepall: Sellel aastal võistluseid ei toimunud ja otsustati parima auhinda mitte välja anda. 

Mastersujumine: Merle Vantsi – Meisterujumise U-klubi, Ralf Tribuntsov – Wiru Swim/ Kalevi 

Ujumiskool; 

Aasta treener: Tom Rushton; 

Aastate treener: Otto Männa. 

• Eesti Ujumisliidule oli 2020. aasta väga keeruline ja avaldas tervele Eesti ujumise kogukonna 

tegemistele ja toimetustele mõju. Häiritud olid nii treeningud kui võistlusprogramm, edasi lükati 

mitmed suurvõistlused. Sellegipoolest jäi lõppenud aastasse palju eredaid hetki.  

- Tugeva arenguhüppe teinud ja läbi aegade noorimaks aasta naisujujaks valitud Eneli Jefimova 

püstitas lõppenud aastal mitmeid noorte, juunioride ja absoluudi rekordeid. 

- Meestest murdis Kregor Zirk end Energy Standardi võistkonnaga detsembris toimunud 

International Swimming League finaali ja aitas mitmete rahvusrekordite abil võistkonna 

kokkuvõttes hõbedale. 

- Mastersite Eesti meistrivõistlustel võttis Ralf Tribuntsov enda nimele 50m seliliujumise 

maailmarekordi ning Merle Vantsi valiti Eesti Olümpiakomitee poolt aasta seeniorsportlaseks. 

- Kui basseiniujumine oli koroonast häiritud, siis avaveeujumise hooajal oli seekord rekordarv 

osalejaid – võistlustules olid mitmed basseiniujumise tipptegijad eesotsas Kregor Zirgi, Kaspar 

Helde, Sander Paavo, Konrad Aleksander Sepa, Kertu Kaare, Margaret Markvardt’i ja Karolin 

Victoria Kotsariga.  

• Suure sammu ujumise tuleviku nimel tegi Pärnu linn – suvepealinnas avati üle 40 aasta uus ja 

kaasaegne ujula-lasteaed, samuti algatati mitmete väiksemate ujulate projekteerimine, plaani-päraselt 

kulges Kohtla-Järve uue spordikompleksi ehitus, mille valmimine saab olema 2021. aastal. 



• 2020. aasta oli ka Eesti Ujumisliidus juhtorganite korraliste valimiste aasta. Uue koosseisu said 

nii EULi juhatus kui ka Treenerite kogu juhatus. 

- EUL-i juhatuse valimised toimusid 21. oktoobri Üldkoosolekul. Juhatusse valiti 9 liiget, neist 3 

uut liiget, presidendina jätkas Simon Renno. 

- Treenerite kogu valimised viidi läbi esmakordselt elektrooniliselt. Kolme päeva jooksul said 

hääletada kõik vähemalt EKR 5 kutset omavad ujumistreenerid. 14-ne kandidaadi vahel tegi 

valiku 102 treenerit (osalusprotsendiga 73) ja Treenerite kogu juhatusse sai valituks 10 liiget. 

Esimehena jätkab Mihhail Strungar. 

• Eesti Ujumisliidu ujumise algõppe osas toimus muudatus, kui pikaajaline projektijuht Helen 

Link lahkus Eesti Ujumisliidust ja tema asemel asus augustist tööle Kirsti Mäesepp. Endiselt 

koordineerib Eesti Ujumisliit ujumise algõppe ja koolikohustusliku õpetuse korraldamist. Ka paljudes 

klubides moodustavad suure osa tegevusest algõpetuse ujumistreeningud. Seega on nendel suur ja 

oluline roll lastele eluks vajaliku oskuse õpetamisel. Samuti on suur roll laste ujuma õpetamisel ka 

koolikohustusliku ujumise algõpetuse õpetajatel. Selleks, et jätkuks ujumistreenereid ja -õpetajaid ning 

teadmisi nii ujumisklubides kui ka kooliujumises, jätkas Eesti Ujumisliit ka 2020. aastal Õpime Ujuma 

projekti. Koolitati uusi treenereid ja ujumise algõpetuse koolituse on läbinud 1300 treenerit/õpetajat. 

Suureks abiks kõikidele ujuma õppijatele on Eesti Ujumisliidu poolt koostatud ja väljaantud ujumise 

algõppe e-materjalid, mis on tasuta kättesaadavad kõikidele 
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2020 31.12.2019 Lisa nr

Varad    

Käibevarad    

Raha 140 194 77 021 2

Nõuded ja ettemaksed 3 701 37 733 3

Kokku käibevarad 143 895 114 754  

Põhivarad    

Materiaalsed põhivarad 1 076 0  

Kokku põhivarad 1 076 0  

Kokku varad 144 971 114 754  

Kohustised ja netovara    

Kohustised    

Lühiajalised kohustised    

Võlad ja ettemaksed 42 694 47 039 4

Kokku lühiajalised kohustised 42 694 47 039  

Kokku kohustised 42 694 47 039  

Netovara    

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 67 715 51 803  

Aruandeaasta tulem 34 562 15 912  

Kokku netovara 102 277 67 715  

Kokku kohustised ja netovara 144 971 114 754  
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2020 2019 Lisa nr

Tulud    

Liikmetelt saadud tasud 34 400 35 000 6

Annetused ja toetused 451 991 516 896  

Tulu ettevõtlusest 64 603 277 477  

Kokku tulud 550 994 829 373  

Kulud    

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -270 894 -537 256 7

Jagatud annetused ja toetused -50 137 -57 783 8

Mitmesugused tegevuskulud -73 472 -80 118  

Tööjõukulud -118 348 -138 173 9

Põhivarade kulum ja väärtuse langus -172 0  

Muud kulud -3 435 -62  

Kokku kulud -516 458 -813 392  

Põhitegevuse tulem 34 536 15 981  

Intressitulud 16 0  

Muud finantstulud ja -kulud 10 -69  

Aruandeaasta tulem 34 562 15 912  
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2020 2019 Lisa nr

Rahavood põhitegevusest    

Põhitegevuse tulem 34 536 15 981  

Korrigeerimised    

Põhivarade kulum ja väärtuse langus 172 0  

Muud korrigeerimised 10 -77  

Kokku korrigeerimised 182 -77  

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus 34 031 -19 551  

Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus -4 345 26 083  

Laekunud intressid 17 8  

Kokku rahavood põhitegevusest 64 421 22 444  

Rahavood investeerimistegevusest    

Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade

soetamisel
-1 248 0  

Kokku rahavood investeerimistegevusest -1 248 0  

Rahavood finantseerimistegevusest    

Saadud laenude tagasimaksed 0 -2 000  

Kokku rahavood finantseerimistegevusest 0 -2 000  

Kokku rahavood 63 173 20 444  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 77 021 56 577 2

Raha ja raha ekvivalentide muutus 63 173 20 444  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 140 194 77 021 2
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

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

Aruandeaasta tulem 34 562 34 562

31.12.2020 102 277 102 277
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Juhatus on koostanud 2020. 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).
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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

Lisa 2 Raha
(eurodes)

 31.12.2020 31.12.2019

Kassa 334 325

Pangakontod 139 860 76 696

Kokku raha 140 194 77 021
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Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2020 12 kuu jooksul

Nõuded ostjate vastu 3 701 3 701

Ostjatelt laekumata

arved
3 701 3 701

Kokku nõuded ja

ettemaksed
3 701 3 701

 

 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

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2020 12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele 20 342 20 342

Võlad töövõtjatele 7 991 7 991

Maksuvõlad 5 345 5 345

Muud võlad 9 016 9 016

Muud viitvõlad 9 016 9 016

Kokku võlad ja ettemaksed 42 694 42 694

 

 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
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Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)

 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

 

 Laekunud Kajastatud tulemiaruandes

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

projekt Õpime ujuma 30 082 30 082

projekt Audentes 16 151 16 151

projekt Tippsport 63 175 63 175

projekt Noortesport 120 440 120 440

toetus Kultuurkapitalilt 24 500 24 500

Kokku

sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks

254 348 254 348

Kokku sihtotstarbelised

tasud, annetused ja

toetused

254 348 254 348

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud
(eurodes)

 2020 2019

Mittesihtotstarbelised tasud   

Liikmemaksud 11 500 9 200

Litsentsitasud 22 900 25 800

Kokku liikmetelt saadud tasud 34 400 35 000
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Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

 2020 2019

Projekt Audentes 5 504 7 200

Projekt Veega Sõber 10 005 77 526

Projekt Tippsport 68 673 134 850

Projekt Kutsekoolitus 13 629 9 246

Projekt EUL 173 083 308 434

Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsesed kulud
270 894 537 256

Lisa 8 Jagatud annetused ja toetused
(eurodes)

 2020 2019

Stipendiumid 50 137 57 783

Kokku jagatud annetused ja toetused 50 137 57 783

Lisa 9 Tööjõukulud
(eurodes)

 2020 2019

Palgakulu 88 602 102 093

Sotsiaalmaksud 29 746 34 540

puhkusereserv -1 945 1 540

Kokku tööjõukulud 116 403 138 173

Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsese kuluna
24 359 23 342

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 4 4

Lisa 10 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2020 31.12.2019

Juriidilisest isikust liikmete arv 47 46


