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PÄRNUMAA SPORDILIIDU TEGEVUSE ARUANNE 2016
ORGANISATSIOON
Juriidiline staatus
Pärnumaa Spordiliit on maakondlik spordiorganisatsioon, kes ühendab Pärnumaal tegutsevaid
spordiorganisatsioone ühistegevuseks, ühiste eesmärkide elluviimiseks ning vabatahtliku
spordiliikumise koordineerimiseks.
Rahvusliku olümpiakomitee liikmena esindab maakonna sporti ning talle on antud ainuõigus
korraldada maakonna meistrivõistlusi ning anda välja vastavaid tiitleid.
PSL on kinnitatud tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja.
Büroo
Aruandeperioodil töötas büroos kaks täiskoormusega töötajat:tegevjuht Kaiu Kustasson ja
projektijuht Vahur Mäe.Raamatupidamisteenust finantseeris otse enda eelarvest Pärnumaa
Omavalitsuste Liit, kelle raamatupidajat Anne-Ly Leppikut rakendati poole koormusega.
Tegevuse eesmärgid
Kohaliku omaalgatusliku sporditegevuse stimuleerimine ja edendamine:


Koostöö kohalike omavalitsustega,



Koostöö spordiklubide ja koolidega,



Koostöö seltsingute,perekondade ja üksikisikutega.

Spordistatistika kogumine ja töötlemine:


Andmeanalüüs ja sellel põhineva sisendinfo andmine regionaalse spordipoliitika
kujundamisse,



Eesti spordiregistri maakondliku juhtisiku rollile vastavalt andmete kogumine ja
töötlemine,

Üldise liikumisharrastuse stimuleerimine:


Uute sündmuste algatamine ja korraldamine,



Traditsiooniliste spordisündmuste korraldamine.

Spordinõustamine ja koolitamine:


Projektinõustamine ja finantseerimise alane nõustamine,



Dokumntatsiooni analüüs,



Spordikoolituse korraldamine

KOOSOLEKUD

9.03.2016 eelarve kinnitamine, harrastusspordi vahemndite jaotamine,Pärnumaa Liigub 2016
projekti rahade jaotamine,talimängude kokkuvõtete tegemine,suvemängude programmi ja
korralduskoha arutelu;
15.03.2016

EOK

presidendi

kanditaatide

esitamine,

asepresidentide,

täitevkomitee

liikmete,Esindajate Kogu liikmete esitamine EOK üldkogule;
24.05.2016

Üldkogu

ettevalmistamine,aastaaruande

kinnitamine

esitamiseks

üldkogule,piirkondlikud mängud ja nende korraldamine;
Üldkogu toimus 8.juunil 2016 kell 16.00 Paikuse vallamajas, kus kuulati ja kinnitati
2015.aasta majandusaasta ja revisjonikomisjoni aruanded,toimus sporditegevuse ettekanne.
Valiti järgmiseks 4 aastaks 8-liikmeline juhatus ning 3-liikmeline revisjonikomisjon,
autasustati 54.Pärnumaa suvemängude võitjaid.
22.09.2016 Pärnumaa spordi juhtimine tulevikus,2017 võistluskalender, tegevuskava,juhatuse
töö korraldamine,olümpiasangarite vastuvõtt ;
17.11.2016 13.Eestimaa talimängud Valgas,Pärnumaa talimängud,kandidaatide esitamine
Pänumaa Kultuurkapitalile,Aasta parimate sportlaste kandidaatide esitamine spordinõukogule
, 25.Pärnumaa Spordiliidu juubel, sportlaste Tähesära;
KOOSTÖÖ PARTNERITEGA
PSL teeb koostööd EOK, Kultuuriministeeriumi ja teiste üleriigiliste spordiorganistasiooonide
ning alaliitudega, esindajate kaudu osaletakse EOK tegevuses.PSL on Eestimaa Spordiliit
“Jõud” ja Ühendus “Sport Kõigile” organisatsiooniliseks lepingupartneriks maakonnas
liikumisharrastuse edendamisel.
PSL

arendab

koostööd

maavalitsuse,kohalike

omavalitsuste

ja

spordiorganisatsioonidega,LEADER kohalike tegevusgruppide (Roheline Jõemaa,Pärnu Lahe
Partnerluskogu) ja mitmete erasektorite partneritega.
SORDIPROJEKTIDE JA KOOLITUSTE KORRALDAMINE
PSL tegevuse eesmärkideks on liikumisharrastuse edendamine läbi spordisündmuste
korraldamise ning harrastajate kaasamise.
Oma tegevuse koordineerimiseks koostas 2016. aastal tegevuskava, mis oli aluseks töö
planeerimisel.
Vastavalt spordiklubide esitamisele koostas 2016. aasta spordikalendri, koordineerides ja
juhtides spordivõistluste ,sündmuste korraldamist;
Pärnumaa Spordiliit

koostöös spordiklubidega korraldas 2016. aastal 46 spordialal

meistrivõistlused, tellides medalid, trükkides diplomid ja abistades

klubisid vajadusel

kohtunike- ,sekretariaadi- ja informaatoritöös, laenutades inventari ja reklaambännereid,
soovides, et võistlused oleks heatasemeliselt läbiviidud.

Enne võistlusi levitas kodulehel teavet võistluste toimumisest juhenditega ning pani peale
võistlust protokollid üles kodulehele.
Meistrivõistlused toimusid järgmistel spordialadel: võrkpall N,M; jalgpall noored; tennis
noored,M; golf M,N; rannavolle noored,M; sulgpall noored,N,M; sguash N,M; turniirimale
noored,M,N; välkmale noored,N,M; koroona noored,N,M; lauamängude mitmevõistlus
noored,N,M; lauatennis noored,N,M; kabe noored,N,M; sisekergejõustik noored; kergejõustik
noored,N,M,
jahilaskmine

NV,MV; suusatamine noored,N,M,NV,MV;
M;

kreeka

–rooma

maadlus,noored,N,M;

ammulaskmine noored,M;
vabamaadlus

noored,N,M;

naistemaadlusN,karate noored,M; motokross suvine noored,M; enduro M; kestvuskross
noored,M; autode superkross noored,M; ujumine noored,M,N; sõudmine noored,M,N;
aerutamine noored,M,N; sisesõudmine noored,N,M; avamere purjetamine noored,M;
jääpurjetamine noored,M; orienteerumine pikk rada noored,N,M; ratsutamine noored,N,M;
vibusport noored,N,M, triatlon noored,M; jõutõstmine M; sangpommi kahevõistlus
noored,N,M; jalgratta maanteesõit noored,M; jalgratta eraldistart noored,M; sisekiiking
noored,M; kiiking noored,M;disc-golf M,N;bowling N,M;,sulgpall,maratonN,M,triatlon N,M,
NB! Väheneb meistrivõistluste osavõtjate arv,mistõttu paljudel spordialadel korraldatakse
lahtised meistrivõistlused,et oleks konkurentsi.
Meistrimedalid jaotatakse ainult pärnumaalastele.
Pärnumaa talimängud korraldati 11 spordialal, külma puudumise tõttu jäi järjekordselt ära
curling.
Osales 16 omavalitsust 19-st 658 osalejaga.
Kavas oli suusatamine, male, kabe, koroona, lauatennis, mälumäng, sangpommi kahevõistlus,
meeste korvpall, sisesõudmine, juhtkonna võistlus,bowling.
Võitjad esimeses grupis Saarde vald 250,6 punkti vallavanem Andres Annast,sporditöötaja
Toivo Tallo, II Sauga 237,4 Priit Ruut,Tiiu Alliksalu III Tori 221,5 Kaie Toobal ja Andra
Sõmer.
Pärnumaa 54. Suvemängud korraldati Paikusel koostöös kohaliku vallaga.
Kavas oli 12 spordiala –jooksukross, jalgrattakross, orienteereumine, poiste jalgpall,
kergejõustik, meeste –naiste võrkpall, jahilaskmine, petank, discgolf, juhtkonna võistlus,
sulgpall.
Võitjana väljusjärjekordselt Saarde 293 punktiga, järgnesid Sauga 291,2 ja Tori 282 punktiga.
Järjestus oli sama, mis talimängudel. Kokku osales 14 omavalitsust, kuid rebimine oli tunduvalt

tihedam talvega, osalejaid 1019.
Rohelise Jõemaa suvemängud koostöös Paikuse valla ja Rohelise Jõemaa Koostöökoguga 9
spordialal pendelteatejooks, kombineeritud teatevõistlus,jahilaskmine, kergejõustik, meeste
võrkpall,naiste sulgpall,petank, disc-golf, juhtkonna mitmevõistlus, osales 6 omavalitsust üle
200 osalejaga,võitis Suure-Jaani 108 punktiga, järgnesid Paikuse 104 ja Tori 99 punktiga.
Ilm tegi oma vempusid ning vihm leotas võistlejad juba võistluste algul läbimärjaks.
Võrkpalluritele tahtnuks anda kuldrahadega auhinnad,sest nemad mängisid kogu aeg vihmas.
Pärnumaa Valdade Rannamängud viidi läbi Varemurrus koostöös Varbla valla ja Pärnu
Lahe Partnerluskoguga 9 spordialal.
Kavas oli kergejõustik, pendelteatejooks, köievedu, surf/kalapüük, mälumäng, kombineeritud
teatevõistlus, võrkpall naised mehed, juhtkonna võistlus ja taidlus kümnenda alana. Osales 6
valda 200 osalejaga võitis Tõstamaa 75 punktiga, järgnesid Varbla ja Häädemeeste. Siin tekitab
alati elevust taidlus, mis on lausa kontserdi eest. Seekord võitis selle Varbla, järgnesid Kihnu
ja Tõstamaa .
Koonga mängud koostöös Koonga vallaga 7 spordialal, osales 4 omavalitsust 120
osalejaga,võidukarika viis koju Audru.
Koos klubide ja omavalitsustega viis ellu projekti ”Pärnumaa liigub 2016” harrastusspordi
sündmusi korraldades.
Projekt alustati Rannametsa Luitejooksuga ja Häädemeeste Võidupüha jooks Häädemeeste
vallas –Kahe Silla klubi ja Häädemeeste vald korraldajad; Vändra rattaralli,Vändra
Maratoni,Mispo maastikumaratoni –JK Viko, Tervisesporduiklubi MispoVändra alevis,vallas;
Püha Loomaaia rattaralli – Pärnu linn
Tõstamaa jooks -Tõstamaa vald;
Audru Sildade jooks –Audru Spordiedendamise Selts;
Jookse külale külla - Sauga vald;
Saarde neliküritus-Saarde spordiklubi;
Pärnu Jaagupi poolmaraton Halinga vallas-P-Jaagupi sprdikeskus;
Tervisespordisari”Terve Tori”-Tori spordiklubi
Are pargijooksud – Are vald
Külade jalgpall – Koonga vald;Lõpe Noored;
Surju külade spordipäev-Surju vald ,Surju Spordiklub
Aastajooks Pärnu linna piires -klubi Tervisesport;
Jõulumäe suusasõit-SA Jõulumäe Tervisespordikeskus;Pärnu Rannajooks jooks-Kahe Silla

klubi;
Orenteerumisneljapäevakud maakonna erinevates kohtades-OK West.
Uudse sündmusena korraldati Raeküla Seltsi ,Pärnu Spordiliidu ja Tahkuranna vallaga UhlaRotiküla elamusjooks 20.augustil,mis oli taasiseseisvumise päeva naelaüritus Pärnu
linnas.Jooksu-ja käimislusti nautlesid nii lapsed kui täiskasvanud,saades kaela nägusad
medalid ja kätte vastavaddiplomid.
Korraldas IX Pärnumaa rattaretke täiesti uuel marsruudil: Start anti Pärnu Rannastaadionilt
pikem rada kulges Tammiste-Sindi sild- Pulliküla-Tori-Urumarja-Pärnu 65 km ja lühem rada
Läbi Sindi linna tagasi Rannastaaadionile , kus osales 520 osalejat.Lastele oli miniretk ning
jalgrattakoolitus Maanteeameti eestvedamisel.
Korraldas koostöös EMSL Jõudiga Eesti valdade suvemängud Vändras 2.-3 juulil ,kus
osales 61 valda üle Eesti.Pärnumaalt olid esindatud Saarde,Paikuse ,Audru,Vändra,Sauga.
Linnade mängud toimusid Türil,kus osales 23 linna,Pärnumaad esindas Sindi linn,saavutades
hinnatava 8.koha.
Korraldas Koos EMSL Jõudiga Eesti Maaeluministeeriumi suvepäevad Varemurrus 16.17.juunil;
Korraldas Koostöös EMSLJõudiga sporditöötajate suveseminari Kihnus 2.-3.augustini;
Korraldas koos Pärnu linna ja kergejõustikuklubidega koostöös Pärnumaa kergejõustiku
meistrivõistlused uuel Rannastaaadionil 14.-15. augustini ning kergejõustiku galaõhtu koos
eelnimetatute ja Eesti Kergejõustikuliiduga 27.augustil;.
Korraldas olümpiasangaritele vastuvõtu Klaara- Manni Puhkekesuses koos mälestustaieste
üleandmise ja kojuviimisega 19.oktoobril POL-i ja koostööpartneritega;
Korraldas koolivaheaegade projektlaagreid suvisel koolivaheajal 10 spordialal 26 laagrit
575 lapsele lapsele , koondas erinevate spordialde treenerite taotlused maakonnas kokku ja tegi
koondtaotluse Haridus-Teadusministeeriumi, esitas peale laagrite toimumist aruandluse.
Laagrid toimusid: maadlus Pärnus,Paikusel,Vändras; kergejõustik Audrus, Saardes, korvpall
Halinga vallas, kabe Sindi ja Pärnu linnades, orienteerumine Pärnus, Saardes, Tahkurannas,
suusatamine Tahkurannas, rühmvõimlemine Saardes, Sindis, jalgrattasport Vändra vallas,
alevis, male Saardes, Paikusel, Pärnus
Pärnumaa terviseedenduse projekti ja Vigastuste ennetamise projekti raames viidi läbi
tervisekontrolle, koolitusi, seminare koostöös Pärnu Haigla südametoa ja Eesti Punase Risti
Pärnumaa Seltsiga.

Korraldas spordialast koolitust treeneritele uute kvalifikatsiooninõuete tutvustamiseks,
korraldas

koolituse

Sihtasutusega

spordiklubidele,huvilistele

spordiregistri

treenerite

koostöös

andmebaasi

Spordikoolituse

koostamise

ja

Teabe

kohta,projektlaagrite

juhatajate,kasvatajate koolituse ja eksamid koostöös ENTK-ga, osales koos omavalitsuste
sporditöötajate

ja

juhatuse

liikmetega

EMSL”Jõud”kevad-ja

sügisseminaril,osales

laagrijuhtide koolitusseminaril sügisel ja talvel ;
Korraldas Pärnumaa spordi arengukava koostamise toimkonna koosolekuid koostöös Pärnu
Maavalitsuse ja arengukava projektijuhiga;
Koostas ja saatis Pärnumaa koondvõistkonnad EMSL Jõud meistrivõistlustele
kergejõustikus,maadluses,tõstmises,lauatennises,laskmises,sangpommi
kahevõistluses,võrkpallis,lauamängude
mitmevõistluses,kabes,males,ujumises,jalgrattaspordis,orienteerumises;
Koordineeris EOK ja Pärnumaa Spordiliidu treeneritetöö tasustamise koostöölepingu
tegevust;
Selgitas välja aasta parimad sportlased,treenerid,võistkonnad,aasta üllataja ja aasta
sporditoetaja ning korraldas koostöös POL-i, maavalitsusega tunnusürituse Tähesära koos
Pärnu linna ja maakonna spordiliitude juubelisündmustega;
Tunnustas juubelite puhul sporditegevusega seotud aktiivseid endisi ja praeguseid tegijaid;
Tänas klubisid vallavalitsusi,spordikeskusi nende tähtsündmustel ja uute spordiobjektide
avamisel;
Pärnumaa Spordiliit on riigile partneriks spordistatistika kogumisel ja töötlemisel riigi
spordivaldkonna aruandlus- ja infosüsteemis - Eesti spordiregistris. Seda tööd on projektijuht
Vahur Mäe jätkanud ka sellel aastal.
Plaanid 2017.aastaks:


Oleme alustanud Pärnumaa Spordiliidu arengukava koostamisega, mille tahame valmis
saada 2017.aasta lõpuks;



Seose

haldusreformiga

teeme

ümberkorraldused

spordistruktuuris,

võistluste

süsteemis;


Parendamist vajab koostöö liikmesklubidega , kodulehe haldamine, info edastamine ja
kogumine;



Võtame kasutusele uued meistrivõistluste
meistrivõistluste medalid;

diplomid ja valmimas on uued



Lähetame 13.Eestimaa talimängudele maakonna võistkonnad motokrossis, maadlustes,
ujumises, jäähokis, mälumängus, suusatamises, males, kabes, lauatennises, naiste ja
meeste korvpallis, suusaorienteerumises.

Täname Eesti Kultuuriministeeriumi.EOK,Eestimaa Spordiliit Jõudi,Pärnumaa Omavalitsuste
Liitu ja spordiorganisatsioone toetuse ja koostöö eest ning jätkame ka sel aastal sporditeenuste
pakkumist nii võistluste kui harrastusspordi tegevuse korraldamisel.
Soovime uute omavalitsuste tekkimisega arukaid otsuseid ja häid mõtteid ning akiivset
osalemist meie kõigi poolt Pärnumaa spordielu paremaks toimimiseks.
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2016

31.12.2015

Lisa nr

Raha

1 749

7 424

2

Nõuded ja ettemaksed

1 469

2 297

4,5

Kokku käibevarad

3 218

9 721

3 218

9 721

Võlad ja ettemaksed

3 973

2 826

Kokku lühiajalised kohustised

3 973

2 826

3 973

2 826

6 895

7 265

-7 650

-370

-755

6 895

3 218

9 721

Varad
Käibevarad

Kokku varad
Kohustised ja netovara
Kohustised
Lühiajalised kohustised

Kokku kohustised

4,5,6

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

2016

2015

Lisa nr

750

810

105 489

115 809

7

42 217

23 413

8

148 456

140 032

Jagatud annetused ja toetused

-38 310

-37 213

Mitmesugused tegevuskulud

-76 118

-62 262

10

Tööjõukulud

-33 446

-34 156

11

0

-247

Tulud
Liikmetelt saadud tasud
Annetused ja toetused
Tulu ettevõtlusest
Kokku tulud
Kulud

Põhivarade kulum ja väärtuse langus
Muud kulud
Kokku kulud
Põhitegevuse tulem
Intressitulud
Aruandeaasta tulem

-8 234

-6 524

-156 108

-140 402

-7 652

-370

2

0

-7 650

-370

12

11

Pärnumaa Spordiliit

2016. a. majandusaasta aruanne

Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2016

2015

-7 652

-370

Põhivarade kulum ja väärtuse langus

0

247

Kokku korrigeerimised

0

247

828

554

1 147

1 165

-5 677

1 596

2

1

Rahavood põhitegevusest
Põhitegevuse tulem
Korrigeerimised

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus
Kokku rahavood põhitegevusest
Rahavood investeerimistegevusest
Laekunud intressid
Kokku rahavood investeerimistegevusest
Kokku rahavood
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses
Raha ja raha ekvivalentide muutus
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

2

1

-5 675

1 597

7 424

5 827

-5 675

1 597

1 749

7 424
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Kokku netovara
Akumuleeritud tulem
31.12.2014
Aruandeaasta tulem
31.12.2015
Aruandeaasta tulem
31.12.2016

7 265

7 265

-370

-370

6 895

6 895

-7 650

-7 650

-755

-755
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2016. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
Käesolev raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga ja RPS-es sätestatud korras.
Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti
Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid ning Pärnumaa Spordiliidu
raamatupidamise sise-eeskirja nõuded.
Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.
1. jaanuaril 2011 ühines Eesti Vabariik euroalaga ja võttis rahvusvaluutana kasutusele euro, mis asendas Eesti krooni. Sellest tulenevalt
on raamatupidamiskohustuslane seisuga 1. jaanuar 2011 teostanud raamatupidamiskontode saldode ümberarvestuse, lähtudes valuutakursist
15,6466 krooni/euro. 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on esitatud eurodes. Aruandes esitatud võrdlusandmed on Eesti
kroonidest eurodesse ümber arvestatud üleminekukursiga 15,6466 krooni/euro. Kuna nimetatud kurss on ühtlasi ka varasematel
perioodidel kehtinud fikseeritud vahetuskurss, ei tekkinud ümberarvestusest kursierinevusi.
Arvestuse alused
Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes soetusmaksumuse printsiibist. Majandustehingud kirjendatakse nende tekkimise
momendil tegelikus väärtuses.
Kohustuste jaotus lühi- ja pikaajalisteks
Bilansis kajastatud kohustused on lühiajalised, kuna nende eeldatav valdamine kestab kuni üks aasta arvestatuna bilansikuupäevast.

Raha
Bilansis kajastatakse raha ja pangakontode kirjel kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.
Rahavoogude aruandes kajastatakse raha liikumine. Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil. Bilansipäevaks kogunenud,
kuid laekumata intressid on kajastatud viitlaekumistena

Nõuded ja ettemaksed
Maksu-, lõivu- ja muud nõuded on kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil. Nõuded on kajastatud bilansis nõudeõiguse tekkimise
momendil ning hinnatakse lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest ja iga konkreetse kliendi laekumata nõuet eraldi,
arvestades informatsiooni kliendi maksevõime kohta.
Pikka aega laekumata liikmemaksude nõudeid on kantud lootusetuks .

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad
Põhivarana kajastatakse varasid eeldatava kasuliku elueaga üle ühe aasta ja soetusmaksumusega alates 5000 eurost. Varad, mille
kasulik eluiga on üle ühe aasta, kuid mille soetamismaksumus on alla 5000 euro või lühema kasuliku elueaga varaobjektid kantakse kasutusse
võtmisel kuluks ning nende üle peetakse arvestust bilansiväliselt.
Põhivara on kajastatud bilansis soetamismaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum. Põhivara maksumusele on lisatud kulud,
millised on otseselt seotud kindla varaobjekti tööseisukorda viimisega. Koolituskulusid , lõive ja muid mitte otseselt konkreetsete
varaobjektidega seotud kulusid ei kapitaliseerita.
Kulumi arvestamisel on kasutatud lineaarset meetodit. Kulumi norm määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust
elueast . Põhivara kasulikku eluiga inventeeritakse aastainventuuri käigus, mida vajadusel korrigeeritakse. Amortisatiooninormi
muutuse mõju kajastatakse aruandeperioodis ja järgmistes perioodides, mitte tagsiulatuvalt.
Sihtfinantseerimise vahenditest soetatud varade kajastamisel on arvestatud rahastatava isntitutsiooni nõudeid

Põhivarade arvelevõtmise alampiir

5000 €

Rendid
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Kapitalirendiks loetakse pikaajalist renditehingut, mille kohaselt kõik olulised vara omandiga seotud riskid ja hüved kanduvad üle
rentnikule. Muud rendilepingud kajastatakse kasutusrendina.
Kapitalirenti kajastatakse bilansis vara ja kohustusena renditud vara õiglase väärtuse summas. Kapitalirendi tingimustel renditud
varasid amortiseeritakse sarnaselt omandatud põhivaraga.
Kapitalirenditingimustel varasid renditud pole.
Kasutusrendi maksed kajastatakse kuluna ühtlaselt rendiperioodi jooksul.

Annetused ja toetused
Põhivara soetamiseks saadud sihtfinantseerimine kajastatakse tuluna põhivara soetamise perioodil.
Toetust kajastatakse bilansis esmakordselt raha laekumisel või toetuse tekkepõhisel kuupäeval arvestades tulude kulude vastavuse printsiipi.
Tegevuskulude katteks saadud sihtfinantseerimine kajastatud tuluna kontoklassis 350 kui selle laekumine on kindel(maksetaotlus
on aktsepteeritud ) ja põhivara soetuse puhul soetamise kuupäev.
Kui eraldatud toetuse summa jääb alla kapitaliseerimise alampiiri , siis kantakse raha laekumisel kuludesse kuid laekumata
toetussummasid bilansis ei kajastata.
Toetuste saaamiseks sõlmitud lepingutest lähtuvalt saadaolevad summad kajastatakse bilansiväliselt .
Tulud
Tulud võetakse arvele tekkepõhiselt nõudedokumendi alusel.
Liikmemaksude tulu võetakse arvele ja kajastatakse laekumisel kontogrupis 352.
Muud sporditegevusega seotud osalustasud kajastatakse kontogrupis 322.

Kulud
Kulude arvestus on tekkepõhine ja aruande koostamisel on arvestatud, et järgneva perioodi tulude teenimisega seotud kulu, mis on
tehtud käesoleval aruandeaastal, kajastatakse ettemakstud kuludena. Kui aga aruandeaastal on tehtud ka järgneva perioodi kulusid, siis
lähtuvalt tulude kulude vastavuse printsiibist ning kui summad jäävad alla kapitaliseerimise alampiiri ( ilma käibemaksuta) võib kajastada
antud tulud ja kulud antud aruandeaastal.

Lisa 2 Raha
(eurodes)

31.12.2016

31.12.2015

Arveldusarve

1 749

7 424

Kokku raha

1 749

7 424
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Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2016
Nõuded ostjate vastu
Ostjatelt laekumata
arved
Ettemaksed
Kokku nõuded ja
ettemaksed

12 kuu jooksul
1 467

1 467

1 467

1 467

2

2

1 469

1 469

31.12.2015
Nõuded ostjate vastu

12 kuu jooksul
1 241

1 241

1 241

1 241

Ettemaksed

1 056

1 056

Kokku nõuded ja
ettemaksed

2 297

2 297

Ostjatelt laekumata
arved

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

31.12.2016

31.12.2015

Maksuvõlg

Maksuvõlg

Üksikisiku tulumaks

341

326

Sotsiaalmaks

693

658

Kohustuslik kogumispension

42

40

Töötuskindlustusmaksed

31

29

1 107

1 053

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad

Maksukohustused sisaldavad detsembrikuu töötasudelt arvestatud riiklikke makse ,mille maksetähtpäev on 10.01.2017.a.
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Lisa 5 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2016

12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele

2 866

2 866

Maksuvõlad

1 107

1 107

Kokku võlad ja ettemaksed

3 973

3 973

31.12.2015

12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele

785

785

Võlad töövõtjatele

831

831

Maksuvõlad

1 053

1 053

Muud võlad

157

157

157

157

2 826

2 826

Muud viitvõlad
Kokku võlad ja ettemaksed

Tarnijate võlgnevus on detsembrikuu teenuste arved, millised tasutud jaanuarikuus.

Lisa 6 Võlad tarnijatele
(eurodes)

31.12.2016

31.12.2015

Võlad tarnijatele toodete ja teenuste eest

2 866

785

Kokku võlad tarnijatele

2 866

785

2016

2015

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

105 489

115 809

Kokku annetused ja toetused

105 489

115 809

750

810

Lisa 7 Annetused ja toetused
(eurodes)

Liikmetelt saadud tasud

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks suuremad toetajad:
-Kultuuriministeerium 48386 €
-Pärnumaa Omavalitsuste Liit 18644 €
-Eesti olümpiakomitee 14888 €
-Haridus- ja Teadusministeerium 9669 €
-Eesti Kultuurkapital 3700 €
- Pärnu linnavalitsus 3000€
-Agmeral 5000 €
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Lisa 8 Tulu ettevõtlusest
(eurodes)

2016

2015

Tulud spordi ja puhkealasest tegevusest

42 217

23 413

Kokku tulu ettevõtlusest

42 217

23 413

Lisa 9 Jagatud annetused ja toetused
(eurodes)

2016

2015

5 750

0

0

0

32 495

37 213

65

0

38 310

37 213

2016

2015

Üür ja rent

4 043

3 466

Mitmesugused bürookulud

5 735

3 274

78

0

5 184

4 910

259

844

Inventar ja selle tarvikud

0

0

Töömasinate ja seadmete tarvikud

0

0

Võistluste ja laagrite korralduskulud

10 667

18 449

Ürituste korralduskulud

50 013

31 319

139

0

76 118

62 262

Arendusstipendiumid
Kodumaise sihtfinantseerimise vahendaminew
Kodumaine sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
Liikmemaksud
Kokku jagatud annetused ja toetused

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

Lähetuskulud
Sõidukite ülalpidamiskulud
Infotehnoloogiline riistvara ja tarvikud

Muud
Kokku mitmesugused tegevuskulud

Lisa 11 Tööjõukulud
(eurodes)

Palgakulu
Sotsiaalmaksud
Töötuskindlustusmakse
Kokku tööjõukulud
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale

2016

2015

24 873

25 528

8 370

8 424

203

204

33 446

34 156

2

2
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Lisa 12 Muud kulud
(eurodes)

Käibemaksukulu
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded
Muud
Kokku muud kulud

2016

2015

8 159

6 502

68

22

7

0

8 234

6 524

31.12.2016

31.12.2015

59

59

2016

2015

14 405

13 805

Lisa 13 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga

Juriidilisest isikust liikmete arv

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja
muud olulised soodustused

Arvestatud tasu
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Aruande digitaalallkirjad
Aruande lõpetamise kuupäev on: 20.06.2017
Pärnumaa Spordiliit (registrikood: 80083922) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt
kinnitanud:
Allkirjastaja nimi

Allkirjastaja roll

Allkirja andmise aeg

KAIE TOOBAL

Juhatuse liige

28.06.2017

Resolutsioon:

MTÜ Pärnumaa Spordiliidu 2016. majandusaasta aruanne on kinnitatud
organisatsiooni üldkoosolekul 20.06.2017.

Tegevusalad
Tegevusala

EMTAK kood

Põhitegevusala

Spordi alaliitude, spordiliitude ja spordiühenduste
tegevus

93191

Jah

Sidevahendid
Liik

Sisu

Telefon

+372 4479746

Faks

+372 4479735

E-posti aadress

kaiu.kustasson@parnumaa.ee

