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TEGEVUSARUANNE 2017 

                                                                                              

ORGANISATSIOON 

Juriidiline staatus 
 

Pärnumaa Spordiliit (edaspidi PSL) on maakondlik spordiorganisatsioon, kes ühendab 

Pärnumaal tegutsevaid spordiorganisatsioone ühistegevuseks, ühiste eesmärkide elluviimiseks 

ning vabatahtliku spordiliikumise koordineerimiseks.  

Rahvusliku olümpiakomitee liikmena esindab PSL 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 Pärnumaa Omavalitsuste Liit, 

kelle raamatupidajat Kaire Piirojat rakendati osalise töökoormusega. 

 

PSL 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 

kujundamiseks 

 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 

 Dokumentatsiooni analüüs 

 Spordikoolituse korraldamine 



JUHATUSE JA ÜLDKOGU KOOSOLEKUD 

17.01.2017  koosolekul oli arutlusel Pärnumaa spordivaldkonna arengustrateegia koostamine 

aastateks 2016-2022. Lisaks käsitleti PSL enda arengukava koostamise ettepanekuid, töögrupi 

moodustamine ja tegevuskava koostamist. 

Tegevjuht andis ülevaate Valgas toimuvate Eestimaa talimängude juhendist ning spordialadest, 

kus maakonna koondvõistkonnad osalevad - suusatamine, maadlus kolmes erinevas 

distsipliinis, meeste ja naiste korvpall, suusaorienteerumine, motokross, jäähoki, ujumine, 

laskmine ja mälumäng. 

 

29.03.2017 koosolekul kinnitati harrastusspordi toetuse jagamise kord ning tehti ettepanek 

kuulutada välja avalik konkurss toetuse taotlemiseks kõikidele maakonna 

spordiorganisatsioonidele. 

Toimus ka projekti  „Pärnumaa liigub 2017“ toetuse jaotamine vastavalt varem väljakuulutud 

konkursile ja esitatud taotlustele kogusummas 4000 eurot. Lisaks arutati 2017. aasta eelarvet 

ja selle muudatusettepanekuid. Tehti ka kokkuvõtted Eestimaa ja Pärnumaa talimängudest. 

9.05.2017 oli teemaks üldkogu ettevalmistamine. Toimumise ajaks otsustati 20. juuni ja 

läbiviimise kohaks Sauga Avatud noortekeskus. Kinnitati  läbiviimise päevakord. 

Kinnitati 2017. aasta eelarve üldkogule esitamiseks; 

Toimus harrastusspordi toetuse jaotamine vastavalt esitatud taotlustele. Jaotusest otsustati välja 

jätta projektid, mis olid esitatud inventari soetamiseks ja koolitusteks. 

Vahendeid eraldati summas 10160 eurot. Anti ülevaade Pärnumaa suvistest suursündmustest. 

 

Üldkogu toimus 20. juunil 2017 Sauga Avatud noortekeskuses, kus kuulati ja kinnitati 2016. 

aasta majandusaasta ja revisjonikomisjoni aruanded, toimus sporditegevuse ettekanne ning 

PSL arengukava tegevuste tutvustamine ja SWOT-analüüsi grupitöö. 

 

28.09.2017 koosolekul andis projektijuht ülevaate käimasolevast arengukava koostamise 

protsessist. Läbi on viidud kaks uuringut töörühma juhi poolt, milles uuriti liikmete ja ja teiste 

spordiorganisatsioonide rahulolu PSL poolt pakutavate teenustega. Üldiselt oldi spordiliidu 

tööga rahul ja mainet peeti heaks. Peamiselt nähti vajadust PSLi kuuluda. 

Arengukava töögrupp otsustati kokku kutsuda 23. oktoobril eesmärgiga panna paika arengu 

tegevussuunad ja püstitada eesmärgid. 

Tegevjuht andis ülevaate suurematest spordisündmusest: Pärnumaa Võidupüha maraton, 

,Pärnumaa 10. rattaretk, Pärnumaa suvemängud, rannamängud, erinevate spordialade 

meistrivõistlused jt. 

Toimus 2018. aasta eelarve esimene arutelu. Tegevjuht andis ülevaate kavandatavast eelarvest. 



Toimus arutelu 2018. aasta spordisündmuste kalendrist ja koostamise protsessist. 

Tegevjuht andis ülevaate aastalõpu kultuuri-ja spordisündmusest Tähesära 2017, mis 

korraldatakse koostöös kultuurivaldkonnaga. 

Sündmus toimub  15 .detsembril. 

23.11.2018 toimus Pärnumaa spordikomisjoni laiendatud koosolek, milles osalesid ka juhatuse 

liikmed. Kohtumisel  selgitati Pärnumaa parimad sportlased, treenerid, võistkonnad, toetajad 

ja üllatajad. 

 

KOOSTÖÖ PARTNERITEGA 

PSL teeb koostööd EOK, Kultuuriministeeriumi ja teiste üleriigiliste spordiorganisatsioonide 

ning alaliitudega. Oma esindajate kaudu osaletakse EOK tegevuses. PSL on Eestimaa Spordiliit 

“Jõud” ja ühendus Sport Kõigile partneriks maakonnas liikumisharrastuse edendamisel. 

PSL arendab koostööd kohalike omavalitsuste ja spordiorganisatsioonidega, LEADER 

kohalike tegevusgruppide (Roheline Jõemaa Koostöökogu, Pärnu Lahe Partnerluskogu) ja 

mitmete erasektorite partneritega. 

 

SPORDIÜRITUSTE JA KOOLITUSTE KORRALDAMINE 

PSL tegevuse eesmärkideks on liikumisharrastuse edendamine läbi spordisündmuste 

korraldamise ning harrastajate kaasamise. 

Oma tegevuse koordineerimiseks ja töö planeerimiseks koostati 2017. aastal tegevuskava. 

Spordiorganisatsioonidelt saadud andmete põhjal koostati maakonna ülene spordikalender, mis 

sisaldab infot kohaliku, üleriigiliste ja rahvusvahelise tähtsusega ürituste kohta. 

Tulenevalt Eesti spordiseadusest on maakondlike spordiliitudel ainuõigus korraldada 

maakonnas meistrivõistlusi ning anda välja vastavaid tiitleid. 

PSL koordineeris 2017. aastal koostöös spordiklubidega 45 spordiala meistrivõistluste 

korraldust, sh finantseeris medalite ning diplomite kulu ning vajadusel ja vastavalt 

võimalustele abistas korraldajaid tööjõuga. Lisaks abistas PSL korraldajaid turundustegevustes 

ning jagas ürituste kohta teavet enda sotsiaalmeedias, veebis ja teistes kanalites. 

 

Maakonna meistrivõistlused 

 

Pärnumaa meistrivõistlused toimusid järgmistel spordialadel: võrkpall,  jalgpall (noored), 

tennis (noored, mehed), golf, rannavõrkpall, sulgpall, squash, turniirimale, välkmale, koroona, 

lauamängude mitmevõistlus, lauatennis, kabe, sisekergejõustik (eraldi sise- ja välivõistlus), 

murdmaasuusatamine, ammulaskmine, jahilaskmine, maadlus (kreeka-rooma, -vaba ja 

naistemaadlus), karate, motokross (suvine, enduro, kestvuskross), autode superkross, ujumine, 



sõudmine, aerutamine, sisesõudmine, purjetamine, jääpurjetamine, orienteerumine, 

ratsutamine, vibusport, triatlon, jõutõstmine, sangpommi kahevõistlus, jalgrattasport  (eraldi 

maanteesõit), kiiking (eraldi sise- ja välivõistlus), discgolf ja bowling. 

 

Pärnumaa talimängud 

 

Talimängude raames peeti 11 spordiala. Osales 16 omavalitsust 19st 994 võistlejaga. 

Kavas oli suusatamine, male, kabe, koroona,  lauatennis, mälumäng, sangpommi kahevõistlus, 

meeste korvpall, sisesõudmine ja juhtkonna võistlus.  

Võitja Saarde vald kogus  304,6 punkti, Häädemeeste 293,4 ja kolmandana Paikuse 286 punkti. 

 

Pärnumaa suvemängud 

Suvemängude raames toimus 13 ala. Osales 16 omavalitsust 19st kokku 822 osalejaga. 

Kavas olid jalgpall noortele, jalgrattakross, orienteerumine, jooksukross, kergejõustik, 

juhtkonna võistlus, discgolf, võrkpall, petank, köievedu, sulgpall ja jalgpall. 

Võitjaks tuli Saarde vald 309 punktiga, järgnesid Audru vald 297,6 ja Sauga 295 punktiga. 

 

Pärnumaa valdade rannamängud  

 

Üritus viidi  läbi Jõulumäel koostöös Jõulumäe Tervisespordikeskuse,  Tahkuranna valla ja 

Pärnu Lahe Partnerluskoguga üheksal spordialal: kergejõustik, pendelteatejooks, köievedu, 

sõudmine, mälumäng, kombineeritud teatevõistlus, võrkpall, juhtkonna võistlus ja taidlus. 

Kokku osales kuus omavalitsust 260 inimesega. Võitis  Häädemeeste 81punktiga, teiseks 

platseerus  Tahkuranna 70 ja kolmandaks Tõstamaa 64,5 punktiga.  

 

Teised üritused 

 

Lisaks osales PSL Koonga mängude (seitse spordiala, neli KOVi 120 osalejaga) ning koostöös 

Pärnu Kahe Silla klubiga Võidupüha maratoni korraldamisel (lastejooksud, 21 ja 42km). PSLi 

rolliks oli tõrvikujooksu korraldamine, kuhu kaasati omavalitsuste ja spordiklubide esindajad.  

PSL korraldas iga-aastase Pärnumaa rattaretke, kus osales ligi 300 huvilist.   

PSL aitas välja selgitada Pärnumaa 2017. aasta parimad sportlased, treenerid ja tegijad ning 

tunnustas neid „Tähesära“ tänuõhtul. 

PSL selgitas välja ja esitas kandidaadid EMSL Jõud konkursile: kohaliku spordielu edendajaks 

Anne-Mai Tammelehe, noortetreeneriks võrkpallijuhendaja Toomas  Jasmini ja piirkondlikuks 

spordisündmuseks Saarde vallas toimuva Kilingi-Nõmme triatloni. 



PSL esitas kandidaadid Eesti Kultuurkapitali Pärnumaa ekspertgrupile aasta sporditegija, 

sündmuse ja treeneri kategooriatesse. Tunnustuse pälvisid Kevin Saar, Kalurihalli 

renoveerimine ja Matti Killing.  

Lisaks kuulutas PSL välja avaliku konkursi  ”Pärnumaa liigub 2017” liikumisharrastuse 

sündmuste korraldamiseks. 

Projekti raames rahastati 15 projekti ning taotlused esitasid Häädemeeste ,Vändra alev ja vald, 

Tõstamaa, Audru, Tori, Paikuse, Are, Halinga, Tori, Kihnu, Sauga, Tahkuranna, Koonga ja 

Pärnu linn spordiklubid. 

PSL kuulutas välja konkursi sportliku tegevuse toetuseks spordiklubidele. 

Taotluse esitas 25 spordiklubi, seejuures toetus eraldati 15 spordiklubile Pärnu linnast, Vändra, 

Tori, Audru, Saarde,Tahkuranna ja Sauga vallast. 

 

Allolev tabel (vt tabel nr 1) näitab ära POLi kuuluvatele KOVdele jagatud spordiprojektide 

toetused ja toob välja kulu ühe elaniku kohta. 

 

KOV Elanike arv 

Eraldatud 

toetused 

Toetus 

elaniku 

kohta 

Lää era a vald 5494 183 0,03 

Hääde eeste vald 4985 3942 0,79 

Tori vald 11694 700 0,06 

Saarde vald 4722 1562 0,33 

Põhja Pär u aa 8435 4359 0,52 

Pär u li  51649 9665 0,19 

KOKKU 86979 20411 0,23 

Tabel 1. Eraldatud toetused POLi kuuluvate KOV spordiklubidele 

 

PSL on  koostööpartneriks sihtasutusele Eesti Terviserajad ning nõustanud omavalitsusi 

terviseradade planeerimisel. Maakonna järgmiseks prioriteediks on Reiu-Raeküla 

Tervisekeskus, mille arenguvajaduse selgitamisel on spordiliidul olnud keskne ja abistav roll. 

PSL koordineeris  koolivaheaegade projektlaagrite tegevusi suve -ja sügisvaheajal kokku 

üheksal spordialal. Seeläbi korraldati sportlikku huvitegevust 28 laagris kokku 635 lapsele. 

Laagrid toimusid maadluses (Pärnus, Paikusel, Vändras), kergejõustikus (Audrus, Saardes),  

orienteerumises (Pärnus, Saardes, Tahkurannas), suusatamises  (Tahkurannas), 

rühmvõimlemises (Saardes, Sindis), jalgrattaspordis (Vändras), korvpallis ja lauatennises 

(Halingas) ning males (Saardes, Paikusel, Pärnus). 



Lisaks korraldas PSL koolitusi projektlaagrite juhatajatele ja kasvatajate, osales koos 

omavalitsuste sporditöötajate ja juhatuse liikmetega EMSL ”Jõud” kevad-ja sügisseminaril 

ning laagrijuhtide koolitusseminaridel. 

PSLi korraldada oli koostöös kergejõustiku, võrk- ja korvpalli alaliitudega mitmed 

spordikohtunike koolitused. 

PSL tunnustas aasta jooksul mitmeid teenekaid sporditegelasi nende juubelitel, tänas 

spordiorganisatsioone, kohalikke omavalitsusi jt spordiga seotud asjaosalisi spordivaldkonna 

edendamisel 

PSL on riigile partneriks spordistatistika kogumisel ja töötlemisel riigi spordivaldkonna 

aruandlus- ja infosüsteemis - Eesti spordiregistris.   

PSL avaldas oma veebis ca 80 maakonna spordiliikumisega seotud uudislugu või teavitust.  

 

PSL moodustas  ja lähetas Pärnumaa koondvõistkonnad 13. Eestimaa talimängudele, mis 

toimusid Valgas 3.-5. märtsini. Üldkokkuvõttes saavutas Pärnumaa esindus kolmanda koha. 

Pärnumaa kogus kuus esikolmikukohta, võitis seejuures kreeka-rooma maadluse, oli teine 

motokrossis, mälumängus ja naiste korvpallis ning kolmas naistemaadluses ja kabes. 

Lisaks maakondlikule arvestusele selgitati eraldi paremusjärjestus ka linnade ja valdade vahel. 

23 linna seas saavutas Pärnu kuuenda koha ning Sindi platseerus 20-ks. Seejuures kogunes 

Pärnu kontole naiste korvpalli teine ja lauatennise kolmas koht.  

50 valla seas paistis Pärnumaalt enim silma viiendal kohal lõpetanud Paikuse, kes osales kuuel 

alal ning saavutas males kolmanda koha. Paremuselt maakonna teine vald oli 30. kohaga 

Saarde. Häädemeeste jagas koos Põlvamaa valla Moostega 38.-39. positsiooni, Tahkuranna ja 

Halinga olid vastavalt 40. ja 41. ning Sauga lõpetas 45. kohal. 

Valdade arvestuses võitis Tartu 240 punktiga, järgnesid Rae vald Harjumaalt (228) ja Tähtvere 

Tartumaalt (217). Paikuse valda edestas vaid punktiga Ambla vald Järvamaalt. 

Plaanid 2018.aastaks: 

 PSL arengukava kinnitamine; 

 Haldusreformi järgse spordikorralduse efektiivne ja jätkusuutlik koordineerimine, sh 

ümberkorraldused spordistruktuuris ja võistluste süsteemis; 

 Liikmetega sidusama koostöö korraldamine, kodulehe haldamine, info edastamine ja 

kogumine; 

 Uute meistrivõistluste  diplomite ja meistrivõistluste medalite kasutuselevõtt  

 



PSL tänab partnereid, teiste seas Kultuuriministeeriumi, Eesti Olümpiakomiteed, Eestimaa 

Spordiliitu Jõud, Pärnumaa Omavalitsuste Liitu ja spordiorganisatsioone toetuse ja koostöö 

eest ning jätkab ka 2018. aastal sporditeenuste pakkumist nii võistluste  kui harrastusspordi 

tegevuse korraldamisel. 
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Pärnumaa Spordiliit 2017. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2017 31.12.2016 Lisa nr

Varad    

Käibevarad    

Raha 359 1 749 2

Nõuded ja ettemaksed 1 339 1 469 3

Kokku käibevarad 1 698 3 218  

Kokku varad 1 698 3 218  

Kohustised ja netovara    

Kohustised    

Lühiajalised kohustised    

Võlad ja ettemaksed 6 278 3 973 5

Kokku lühiajalised kohustised 6 278 3 973  

Kokku kohustised 6 278 3 973  

Netovara    

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem -755 6 895  

Aruandeaasta tulem -3 825 -7 650  

Kokku netovara -4 580 -755  

Kokku kohustised ja netovara 1 698 3 218  
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Pärnumaa Spordiliit 2017. a. majandusaasta aruanne

Tulemiaruanne
(eurodes)

 2017 2016 Lisa nr

Tulud    

Liikmetelt saadud tasud 735 750  

Annetused ja toetused 98 702 105 489 6

Tulu ettevõtlusest 21 968 42 217 7

Kokku tulud 121 405 148 456  

Kulud    

Jagatud annetused ja toetused -27 669 -38 310 8

Mitmesugused tegevuskulud -57 324 -76 118 9

Tööjõukulud -34 243 -33 446 10

Muud kulud -5 996 -8 234 11

Kokku kulud -125 232 -156 108  

Põhitegevuse tulem -3 827 -7 652  

Intressitulud 2 2  

Aruandeaasta tulem -3 825 -7 650  
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Pärnumaa Spordiliit 2017. a. majandusaasta aruanne

Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2017 2016 Lisa nr

Rahavood põhitegevusest    

Põhitegevuse tulem -3 827 -7 652  

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus 131 828  

Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus 2 305 1 147  

Laekunud intressid 1 2  

Kokku rahavood põhitegevusest -1 390 -5 675  

Kokku rahavood -1 390 -5 675  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 1 749 7 424 2

Raha ja raha ekvivalentide muutus -1 390 -5 675  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 359 1 749 2
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Pärnumaa Spordiliit 2017. a. majandusaasta aruanne

Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2015 6 895 6 895

Aruandeaasta tulem -7 650 -7 650

31.12.2016 -755 -755

Aruandeaasta tulem -3 825 -3 825

31.12.2017 -4 580 -4 580
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Pärnumaa Spordiliit 2017. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Pärnumaa Spordiliit on koostanud 2017. raamatupidamise aastaaruade vastavalt Raamatupidamise seaduse § 17 Eesti hea

raamatupidamistava kohaselt.

Arvestuspõhimõtted on vastavuses Raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsiipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditele.

Eesti hea raamatupidamistava on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava, mille

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

antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Bilanss

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglases väärtuses.

Seotud isikuteks on juhatus ja revisjonikomisjon.

Bilansis kajastatud kohustused on lühiajalised, kuna nende eeldatav valdamine kestab kuni üks aasta arvestatuna bilansikuupäevast.

Tulude ja kulude aruanne

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist.

Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruandes kajastatakse aruandeperioodi laekumisi ja väljamakseid, rühmitatuna põhitegevuse, investeerimistegevuse ja

finantseerimistegevuse rahavoogudeks. Majandustegevuse rahavoogude kajastamisel on kasutatud kaudset meetodit.

Raha

Bilansis kajastatakse raha ja pangakontode kirjel kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.

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 €
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Rendid

Kapitalirendiks loetakse pikaajalist renditehingut, mille kohaselt kõik olulised vara omandiga seotud riskid ja hüved kanduvad üle

rentnikule. Muud rendilepingud kajastatakse kasutusrendina.

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.

Muud sporditegevusega seotud osalustasud kajastatakse kontogrupis 322.

Kulud

Kulude arvestus on tekkepõhine, lähtudes tulude-kulude vastavuse printsiibist. Aruande koostamisel on arvestatud, et järgneva perioodi tulude

teenimisega seotud kulu, mis on tehtud käesoleval aruandeaastal, kajastatakse ettemakstud kuludena. 

Lisa 2 Raha
(eurodes)

 31.12.2017 31.12.2016

SEB pank 204 1 749

Sularahakassa 155 0

Kokku raha 359 1 749

Sularahakassa ja pangakontode jäägid on inventeeritud ja võrreldud vastavate raamatupidamisregistritega.
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Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2017 12 kuu jooksul

Nõuded ostjate vastu 1 272 1 272

Ostjatelt laekumata

arved
1 272 1 272

Muud nõuded 1 1

Intressinõuded 1 1

Ettemaksed 66 66

Muud makstud

ettemaksed
66 66

Kokku nõuded ja

ettemaksed
1 339 1 339

 

 31.12.2016 12 kuu jooksul

Nõuded ostjate vastu 1 467 1 467

Ostjatelt laekumata

arved
1 467 1 467

Ettemaksed 2 2

Kokku nõuded ja

ettemaksed
1 469 1 469

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

 31.12.2017 31.12.2016

Maksuvõlg Maksuvõlg

Üksikisiku tulumaks 337 341

Sotsiaalmaks 694 693

Kohustuslik kogumispension 42 42

Töötuskindlustusmaksed 31 31

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad 1 104 1 107

Maksukohustused sisaldavad detsembrikuu töötasudelt arvestatud riiklikke makse, mille maksetähtpäev on 10.01.2018 ja mis on

maksetähtajaks tasutud.

Vt lisa 5.
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Lisa 5 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2017 12 kuu jooksul Lisa nr

Võlad tarnijatele 4 097 4 097  

Maksuvõlad 1 104 1 104 4

Võlad majanduskulude eest 677 677  

Muud toetuse andmise kohustused 400 400  

Kokku võlad ja ettemaksed 6 278 6 278  

 

 31.12.2016 12 kuu jooksul Lisa nr

Võlad tarnijatele 2 866 2 866  

Maksuvõlad 1 107 1 107 4

Kokku võlad ja ettemaksed 3 973 3 973  

Lisa 6 Annetused ja toetused
(eurodes)

 2017 2016

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 98 702 105 489

Kokku annetused ja toetused 98 702 105 489

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks suuremad toetajad:

-Kultuuriministeerium 47357 €

-Pärnumaa Omavalitsuste Liit 17444 €

-Haridus- ja Teadusministeerium 10108 €

-Pärnu Linnavalitsus 7200 €

-Eesti Kultuurkapital 5400 €

Lisa 7 Tulu ettevõtlusest
(eurodes)

 2017 2016

Tulud spordi ja puhkealasest tegevusest 21 968 42 217

Kokku tulu ettevõtlusest 21 968 42 217

Tulud koosnevad võistluste osavõtutasudest.
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Lisa 8 Jagatud annetused ja toetused
(eurodes)

 2017 2016

Arendusstipendiumid -6 903 -5 750

Sihtfinantseerimine seltsidele ürituste korraldamiseks

ja tegevuskuludeks
-20 706 -32 495

Liikmemaksud -60 -65

Kokku jagatud annetused ja toetused -27 669 -38 310

Sihtfinantseerimise summad seltsidele ürituste korraldamiseks ja tegevuskuludeks on kinnitatud juhtatuse otsustega.

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

 2017 2016

Üür ja rent -4 144 -4 043

Mitmesugused bürookulud -1 554 -5 735

Lähetuskulud 0 -78

Koolituskulud -364 0

Sõidukite ülalpidamiskulud -5 026 -5 184

Infotehnoloogia kulud -58 -259

Võistluste, laagrite ja ürituste korralduskulud -46 178 -60 680

Muud 0 -139

Kokku mitmesugused tegevuskulud -57 324 -76 118

Lisa 10 Tööjõukulud
(eurodes)

 2017 2016

Palgakulu -25 594 -24 873

Sotsiaalmaksud -8 649 -8 573

Kokku tööjõukulud -34 243 -33 446

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 2 2

Aruandeperioodil oli Pärnumaa Spordiliidul 2 töötajat - tegevjuht ja projektijuht.

Lisaks oli sõlmitud 3 ühekordset töövõtulepingut võistluste kohtunikega.
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Lisa 11 Muud kulud
(eurodes)

 2017 2016

Käibemaksukulu -5 996 -8 159

Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded 0 -68

Muud 0 -7

Kokku muud kulud -5 996 -8 234

Lisa 12 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2017 31.12.2016

Juriidilisest isikust liikmete arv 58 59

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja

muud olulised soodustused
  

 2017 2016

Arvestatud tasu 14 405 14 405

Ostu-müügitehinguid seotud osapooltega aruandeperioodil ei toimunud.



Aruande digitaalallkirjad
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