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TEGEVUSARUANNE 

                                                                                              

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 Kaire Piirojat rakendati osalise töökoormusega. 

 

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, 

 Dokumentatsiooni analüüs, 



4 
 

 Spordikoolituse korraldamine 

JUHATUSE KOOSOLEKUD 

Aruandeperioodil toimus 6 juhatuse koosolekut ja 4 arutelu, kus arutleti ja võeti vastu 

otsuseid järgnevatel teemadel:  

 2017. aasta eelarve täitmist ning 2018. aasta eelarve lugemine ja kinnitamine; 

 Pärnumaa Liigub 2018 projekti rahastamine - taotlusi esitati 27 ning rahastati 15 

projekti summas 4500,00 EU, mis oli Eesti Kultuuriministeeriumi eraldis 

maakondlikele spordiliitudele võrdsetes summades;  

 Spordiliidu arengukava; 

 Eesti Kultuuriministeeriumi, EOK, EMSL Jõud, Spordikoolituse ja –Teabe 

Sihtasutuse kohtumisete programmi tutvustus – kohtumine nimetatud 

organisatsioonidega toimus 26.03.2018 SA Jõulumäe tervisespordikeskuses; 

 Võeti vastu täiendatud Pärnumaa meistrivõistluste korraldamise reglement; 

 Pärnumaa Spordiliidu liitumine Hea Juhtimise Tavaga, milline ettepanek on tulnud 

EOK-st - eeltöös liitumiseks pöörduti juhatuse liikme Uno Koorti poole, seoses tema 

kohtuliku uurimise all olemisega, peatumaks spordiliidu juhatuse liikme tegevus 

juhatuses, mis on sätestatud Hea Tahte Liitumise tingimustes. U.Koort võttis 

pöördumise teadmiseks ja lubas oma otsusest teatada juhatust, kes teeb siis avalduse 

liitumiseks Hea Juhtimise Tavaga. 

 Tehti ettepanek Pärnu linnale asendusliikme esitamiseks linna esindajana juhatusse. 

 Võidupüha maratoni edasine korraldamine- koostööleping senise korraldaja Kahe 

Silla Klubiga. Otsustati korraldusõigus jätta Kahe Silla Spordiklubile lepingus 

märgtitud kolmeks aastaks, kusjuures korraldamise tingimused toimuvad 

läbirääkimiste käigus. Rahalised vahendid selguvad spordiliidu eelarve võimalustest.  

 15.Eesimaa suvemängud – sellised mängud toimuvad iga nelja aasta tagant ning uue 

halduskorralduse tagajärjel, kus vähenes märgatavalt omvalitsuste arv, toimub 

võistkondlik arvestus kõik ühiselt  nii valadadele kui linnadele. Nendel võistluste 

tehakse ka eraldi maakondlik arvestus. Üldse on kavas 23 spordiala, erinev on 

võistluste programm, kusjuures maakondlikud spordialad on  korvpall mehed ja 

naised, jalgpall poisid ja tüdrukud, ratsutamine, sangpomm,tõstmine,judo, 

õhkrelvadest laskmine, meeste käsipall ja juhtkonna võistlus. Meeste käsipalli meil 

maakonnas ei harrastata ning selle spordialaga välja ei minda.  
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 Omavalitsuste spordialadeks on võrkpall mehed ja naised, kergejõustik, 

orienteerumine, jalgrattakross, discgolf, tennis, köievedu, mälumäng, jahilaskmine, 

juhtide võistlus, petank. 

 Omavalitsuste aladest lähevad veel maakondlikku arvestusse kergejõustik, võrkpall, 

jalgrattakross, orienteerumine, mälumäng, tennis, discgolf. 

 Parimate sportlaste tunnustaminine – parimad sprotlased, treenerid ja võistkonnad 

valisid  Pärnumaa Spordiliidu juhatus ning Pärnumaa Omavalitsuste Liidu esindajad, 

kuna maavanema juures spordikomisjoni enam pole seoses  uue haldusreformiga. 

Spordiklubid esitasid spordiliitu oma parimad tulemused ning komisjon tegi ühised 

otsused. Tunnusürituse Tähesära korraldati koos Pärnu linnaga. Samal üritusel 

kuulutati välja ka kohaliku kultuurkapitali preemiad, sündmus toimus 15.12.2018. 

 2019.aasta eelarve kujunemise arutelu. 

 Pärnumaa Spordiliidu tegevuskava lugemised 

 Pärnumaa spordiliidu struktuuri kinnitamine - Pärnumaa Spordiliidu struktuuris on 

alates 1.01.2019 üks ametikoht, milleks on tegevjuht. Projektijuhi ametikoht koondati 

31.12.2018. Senise tegevjuhi Kaiu Kustassoniga lõpetati leping 31.12.2018. 

 Novembris 2018 kuulutati välja avaliku konkursi uue tegevjuhi leidmiseks, uus 

tegevjuht asus tööle veebruaris 2019. 

 

ÜLDKOGU 

Aruandeperioodil toimus üks üldkogu koosolek, 24.04.2018, kus 59-st  Pärnumaa Spordiliidu 

liikmest osales 39 

Koosolekul tutvustati revisjonikomisjoni aruannnet, mis leidis, et spordiliidu vahendite 

kasutamine on olnud sihipärane ja majandusaasta aruanne korrektne ning kinnitati 

2017.majandusaastaaruanne. Arutleti liikmemaksu kehtestamise põhimõtteid, määrati uus 

juhatuse liige – Pärnu Linnavalitsuse kultuuri ja sporditöö spetsialisti Maarja Tammai ja 

kutsuti tagasi juhatuse liige Uno Koort. Kinnitati Pärnumaa Spordiliidu arengukava aastateks 

2018-2023. 

 

TUNNUSTAMINE 

Pärnumaa spordiaasta parimate sportlaste valimisel tunnustati sportlasi 15 kategoorias: 

Naine-Kristin Tattar - discgolf 

Mees-Helary Mägisalu -  maadlus 
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Junior—Taavi-Valter Taveter  -  purjetaja 

Noor-Greta Jaanson;Rasmus Maalinn – sõudmine,purjetamine 

Spordiveteran- Aire Lauren,Artur Tikkerbär – taliujumine,ujumine 

Tehnikasportlane-Kevin Saar - motosport 

Invasportlane – Agor Tettermann-ergomeetril sõudmises 

Pallimänguvõistkond-Pärnu Võrkpalliklubi 

Aasta võistkond-Paarisaeru kahepaat Annabel Aron, Grete Alttoa 

Treener-Ivar Kotka - maadlus 

Noortetreener Ingrid Võsu - sõudmine 

Üllataja-Käsipalliklubi HC Pärnu 

Edendaja-Eha Vellend – tervisedendaja Pärnu Haigla 

 

Eesti sportlaste valimise ettepanek Eesti Olümpiakomiteele Eesti sportlaste valimisele esitati 

järgnevad sportlased: 

1. Aasta naissportlane - Anett Kontaveit, Kelly Sildaru, Saskia Alusalu 

2. Aasta meessportlane - Ott Tänak, Magnus Kirt, Maicel Uibo 

3. Aasta treener - Gheorghe Cretu, Tõnis Sildaru, Helen-Nelis Naukas 

4  Aasta võistkond - Ott Tänak, Martin Järveoja; Võrkpalli rahvusmeeskond, Epeenaiskond 

 

 

KOOSTÖÖ PARTNERITEGA 

PSL teeb koostööd EOK, Kultuuriministeeriumi ja teiste üleriigiliste 

spordiorganistasiooonide ning alaliitudega, esindajate kaudu osaletakse EOK ja ENTK 

tegevuses. PSL on Eestimaa Spordiliit “Jõud” ja Ühendus “Sport Kõigile” 

organisatsiooniliseks lepingupartneriks maakonnas liikumisharrastuse edendamisel. 

PSL arendab koostööd Pärnumaa Omavalitsuste Liiduga,SA Pärnumaa Arenduskeskusega, 

Pärnu Politseijaoskonna, Maanteeameti, kohalike omavalitsuste ja spordiorganisatsioonidega, 

LEADER kohalike tegevusgruppide (Roheline Jõemaa Koostöökogu, Pärnu Lahe 

Partnerluskogu) ja mitmete erasektorite partneritega. 

Koostöös SA Pärnumaa Arenuskeskuse ja Pärnu Politseijaoskaonnaga viidi läbi kõigis 

omavalitsustes turvalisuse koostööpäev “Terve ja turvaline kodukant”, et tõhustada koostööd 

rahvatervise ja turvalisuse valdkonnas erinevate organisatsioonide vahel. 

Koostööpäevadel osalesid omavalitsuste esindajad, spordi eestvedajad, ettevötjad kui ka 
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kogukonna liikmed. 

Ühine arvamus oli, et selliseid koostööpäevi erinevatel aktuaalsetel teemadel jätkatakse ka 

järgmisel aastal. 

Külastati kõiki omavalitsusi kohtudes vastvalitud omavalitsusjuhtide ja spordtöö eest 

vastutajatega. 

Kokkusaamisel tutvustati spordiliidu tegevusi, tähtsamaid sündmusi ning kuulati 

nendepoolseid ettepanekuid paremaks koostööks. Üheks teemaks oli ka aasta eelarve ning 

arutelud selle täituvuse osas, põhiliselt palkade küsimuses.  

 

SORDIPROJEKTIDE JA KOOLITUSTE KORRALDAMINE 

PSL tegevuse eesmärkideks on liikumisharrastuse edendamine läbi spordisündmuste 

korraldamise ning harrastajate kaasamise. 

Oma tegevuse koordineerimiseks koostas 2018. aastal tegevuskava, mis oli aluseks töö 

planeerimisel. 

Vastavalt spordiklubide esitamisele koostas 2018 aasta spordikalendri, koordineerides ja 
juhtides spordivõistluste, sündmuste korraldamist;  

Pärnumaa Spordiliit koostöös spordiklubidega korraldas 2018. aastal 43 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,  NV,MV; suusatamine noored,N,M,NV,MV;  ammulaskmine noored,M; 

jahilaskmine M; kreeka –rooma maadlus,noored,N,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; 
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vibusport noored,N,M, triatlon noored,M; jõutõstmine M; sangpommi kahevõistlus 

noored,N,M; sisekiiking noored,M; kiiking noored,M;discgolf M,N; bowling N,M;,sulgpall, 

maratonN,M. 

Vähenes meistrivõistluste osavõtjate arv, mistõttu paljudel spordialadel korraldatakse lahtised 

meistrivõistlused, et oleks konkurentsi. 

Meistrimedalid jaotatakse ainult pärnumaalastele. 

 

Pärnumaa talimängud korraldati 8 spordialal, külma puudumise tõttu jäi järjekordselt ära 

curling. Osales 6 omavalitsust 342 osalejaga. Kavas oli suusatamine, male, lauatennis, 

mälumäng, meeste korvpall, kurling, laeva golf, juhtkonna võistlus. 

Võitja Saarde vald 231,6 punkti, vallavanem Indrek Talts, sporditöötaja Toivo Tallo, II Tori 

226 vald, vallavanem Lauri Luur, sporditöö eest vastutav Jana Malõh ja kolmas Häädemeeste 

vald 170,00 punkti, vallavanem Karel Tölp, sporditöö eest vastutavad Aire Kallas Maddison 

ja Tõnis Joarand. 

 

Pärnumaa Suvemängud korraldati Saarde vallas Kilingi-Nõmmel. Osales 6 omavalitsust ja 3 

osavalda 938 võistlejaga. Kavas oli 12 spordiala – jooksukross, jalgrattakross, 

orienteereumine, kergejõustik, võrkpall, jahilaskmine, petank, discgolf, juhtkonna võistlus, 

sulgpall, Pärnumaa täpsuskütt ja Pärnumaa vägilane. 

Võitjana väljus järjekordselt Saarde 157 punktiga, järgnesid Häädemeeste 137 ja Tori 109 

punktiga. Esikolmik oli sama, mis talimängudel, teine ja kolmas koht vahetusid.  Rebimine 

oli tunduvalt tihedam võrreldes talvega, sest korraldaja pakkus uusi ja huvitavaid spordialasid 

ning sporditöötajad olid ka kõikides omavalitsustes paika saanud. 

 

Rohelise Jõemaa suvemängud jäid seekord ära, sest ei leitud kõigile sobilikku aega ning 

osalejaid registreerus vähe. Koostöökogu juhatus otsustas aga järgmisel aastal kindlasti 

mängud Vändras korraldada.  

 

Pärnumaa Valdade Rannamängud viidi läbi Kihnus 10 spordialal. Osales 4 omavalitsust 150 

võistlejaga. 11. alaks oli taidlus, mis on nende mängude triumf ja pakub lustlikku meelt 

kõigile pealtvaatajatele kontserdi eest. 

Kavas oli kergejõustik, pendelteatejooks, köievedu, ranna naine ja ranna mees, mälumäng, 

kombineeritud teatevõistlus, võrkpall, juhtide võistlus, sõudmine,orienteerumine.  
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Võitis Tõstamaa osavald 88 punktiga, järgnesid Kihnu ja Audru osavald. 

 

Koonga mängud koostöös Lääneranna vallaga 8 spordialal, osales 5 omavalitsust 145 
osalejaga, võidukarika viis koju Põhja-Pärnumaa vald 87,5 punktiga, järgnesid 

Lääneranna/Koonga 77 ja Lääneranna/Lihula 73,5 punktiga. 

 

Pärnumaa Rattaretkel osales üle 400 ratturi 56,38 ja 10 km pikkustel radadel. Lastele viidi 

koostöös Maaneteeametiga läbi erinevatele vanusegruppidele miniretked, kusjuures toimus 

kiivri koolitus kõigile osalejatele.  

Tervise Arengu Instituudi (TAI) projekti raames toimus töötuba glükeemilise indeksi GI 

tutvustamine läbi animeeritud esitluse-kiired ja aeglased süsivesikud meie toidus kehakaalu 

mõjutajatena. Praktilises töötoas sorteeriti kõrge GI ja madala GI toiduaineid. Võimalus oli 

täita vituaalsuse teste. Pärnu Haigla südametoaga oli võimalus oma tervislikku seisundit peale 

retke kontrollida ning vajadusel suunati abivajajad eriarsti vastuvõtule. 

Pärnu Vanalinna Põhikool otsustas oma spordipäeva koos õpetajate ja lastevanematega meie 

rattaretkel korraldada, samas andis õpilastele võimaluse osa saada nii kiivri koolitusest kui 

oskuse linnas rattaga sõites nii transporti kui liiklust jälgides. 

Osalejate vahel loositi välja jalgratas, mille omanikuks sai üks õpilane ja loositi ka teisi 

auhindu. 

Autasustati parimat maa- ja linna kooli ning ettevõtet. 

Auhinnad panid välja Hawaii Ekspress, Wendre, Matogard, Kinhor, Tervise Paradiis, Perona 

Bowling, Strand, Maanteeamet, Auhinnapood. 

Nende sündmustega tähistati Euroopa ja Pärnumaa spordinädalat. 

 

Kuulutati välja avalik konkurss projekti ”Pärnumaa liigub 2018” liikumisharrastuse 

sündmuste korraldamiseks. Projekitraames rahastati 15 projekti summas 4500 erinevatest 

spordiklubidest jooksu, rulluisutamise, orienteerumise, suusatamise matkade, sulgpalli, 

duatloni, jalgpalli sündmuste korraldamiseks. Taotlusi esitati kõigist omavalitsustest. 

 

Koordineeriti koolivaheaegade projektlaagrite tegevusi suvisel ja sügisesel koolivaheajal 7 

spordialal. Laagrid toimusid: maadluses Pärnus, Paikusel, Vändras; korvpallis ja lauatennises 

Põhja-Pärnumaa vallas; orienteerumises Pärnus, Saardes; suusatamises Häädemeeste vallas, 

rühmvõimlemine Saardes, Sindis; males Saardes, Paikusel, Pärnus. 
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Pärnumaa TAI projekti raames viidi läbi tervisekontrolle, koolitusi, seminare koostöös Pärnu 

Haigla südametoa ja Eesti Punase Risti Pärnumaa Seltsiga. 

Alustati Pärnumaa Liikumisharjumuste uuringut, et  saada ülevaade Pärnumaa  elanikkonna 

liikumisharjumustest ja –hoiakutest. Uuringu eesmärgiks on Pärnumaa kergliiklusteede, 

terviseradade ja välisspordi rajatiste kasutuse kohta, milliseid kasutatakse rohkem, milliseid 

vähem. Koostatud on elektrooniline küsimustik, mis saadetakse elanikkonnale täitmiseks ja 

tagasisaatmiseks, kusjuures on tuginetud EOK-s läbiviidud uuringutele 2015. 

Koostööpartneriks on Pärnu Kolledz, kontaktisikuks õppejõud Kandela Õun ning õppivad 

tudengid. 

 

Korraldati spordialaseid koolitusi spordiklubidele, projektlaagrite juhatajate, kasvatajate 

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

juhatuse liikmetega EMSL”Jõud” kevad-suve ja sügisseminaril, osales laagrijuhtide 

koolitusseminaril sügisel ja talvel, osales Pärnumaa rahvatervise komisjoni liikmena 

suvekoolis ja teistel ühisseminaridel; 

Korraldati koostöös kergejõustiku, võrk-ja korvpalli, koroona, lauamängude mitmevõistluse, 

sangpommi alaliitudega ja kohalike spordiklubide inimeste huvist kohtunike litsentide 

ettevamistamisele suunamise ja dokumentide vormistamist. Osaleti Pärnumaa spordi 

arengukava koostamise toimkonna koosolekutel koostöös Pärnumaa Omavalitsuste Liidu ja 

SA  Pärnumaa Arenduskeskuse  esindajatega. 

Pandi kokku ja saadeti Pärnumaa koondvõistkonnad EMSL Jõud meistrivõistlustele 

kergejõustikus, maadluses, tõstmises, lauatennises, laskmises, sangpommi kahevõistluses, 

võrkpallis, lauamängude itmevõistluses, kabes, males, ujumises, jalgrattaspordis, 

orienteerumises; 

Selgitati välja Pärnumaa Aasta parimad sportlased, treenerid, tegijad. 

Selgitati välja ja esitati kandidaadid EMSL Jõud konkursile – kohaliku spordielu edendaja - 

Veera Leas Kihnu valla sporditöö eest vastutaja, noortetreener kergejõustikutreener Romet 

Mihkels, spordisündmus – 61. Muhu väina regatt, keda EMSL Jõud oma aastalõpu pidulikul 

sündmusel autasustas; 

Esitati kandidaadid Pärnumaa Kultuurkapitalile Aasta sporditegija ja Aasta 

spordisündmuse kategooriasse. Aasta sporditegijaks tunnistati sõudja Greta Jaanson ning 

Aasta spordisündmuseks Pärnumaa Võidupüha maratoni erisündmus maraton Eesti Vabariik 
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100. 

Pärnumaa Omavalitsuste Liit esitas Spordi elutöö preemia kandidaadiks pikaajalise tegevjuhi 

Kaiu Kustassoni ja Aasta noore sportlase preemia omanikuks sai sõudja Greta Jaanson, kes 

noorteolümpialt tõi koju pronksmedali, mida varem keegi teine polnud saavutanud.  

 

Pärnumaa Spordiliit on riigile partneriks spordistatistika kogumisel ja töötlemisel riigi 

spordivaldkonna aruandlus- ja infosüsteemis - Eesti spordiregistris.  

 

Plaanid 2019. aastaks tulenevalt spordiliidu arengukavast: 

1.Liikumisharrastuse  arengu toetamine 

 Liikumisharrastust edendavate kampaaniate maakondlik kajastamine ja spordiinfo 

levitamine 

 Sporditaristu seire ja arengu kavandamine 

 Huvigruppide kaasamine ja rolliupõhine rakendamine  

2.Spordiorganisatsioonide arengu toetamine 

 Spordiorganisatsioonide koolitamine ja nõustamine 

 Spordiprojektidele toetusvõimaluste leidmine 

 Spordiorganisatsioonide omavahelise koostöö soodustamine 

3.Spordiliidu arendamiseks organisatsioonina püstitatakse järgmised alaeesmärgid 

 Aktiivse liikmelisuse soodustamine ning koostöö erinevate huvigruppidega 

 Töötajate koolitamine ja motiveerimine 

 Organisatsiooni jätkusuutlik majandamine ning stabiilse rahastamise tagamine  
 

 

 

Pärnumaa Spordiliidu tegevjuht 
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2018 31.12.2017 Lisa nr

Varad    

Käibevarad    

Raha 9 721 359 2

Nõuded ja ettemaksed 495 1 339 3

Kokku käibevarad 10 216 1 698  

Kokku varad 10 216 1 698  

Kohustised ja netovara    

Kohustised    

Lühiajalised kohustised    

Võlad ja ettemaksed 8 207 6 278 4,5

Kokku lühiajalised kohustised 8 207 6 278  

Kokku kohustised 8 207 6 278  

Netovara    

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem -4 580 -755  

Aruandeaasta tulem 6 589 -3 825  

Kokku netovara 2 009 -4 580  

Kokku kohustised ja netovara 10 216 1 698  
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2018 2017 Lisa nr

Tulud    

Liikmetelt saadud tasud 900 735 6

Annetused ja toetused 87 564 98 702 7

Tulu ettevõtlusest 17 666 21 968 8

Kokku tulud 106 130 121 405  

Kulud    

Jagatud annetused ja toetused -14 962 -27 609 9

Mitmesugused tegevuskulud -40 681 -57 384 10

Tööjõukulud -43 804 -34 243 11

Muud kulud -94 -5 996 12

Kokku kulud -99 541 -125 232  

Põhitegevuse tulem 6 589 -3 827  

Intressitulud 0 2  

Aruandeaasta tulem 6 589 -3 825  
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2018 2017 Lisa nr

Rahavood põhitegevusest    

Põhitegevuse tulem 6 589 -3 827  

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus 778 131  

Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus 1 995 2 305  

Laekunud intressid 0 1  

Kokku rahavood põhitegevusest 9 362 -1 390  

Kokku rahavood 9 362 -1 390  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 359 1 749 2

Raha ja raha ekvivalentide muutus 9 362 -1 390  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 9 721 359 2
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2016 -755 -755

Aruandeaasta tulem -3 825 -3 825

31.12.2017 -4 580 -4 580

Aruandeaasta tulem 6 589 6 589

31.12.2018 2 009 2 009
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Pärnumaa Spordiliit on koostanud 2018. raamatupidamise aastaaruade vastavalt Raamatupidamise seaduse § 17 Eesti finantsaruandluse

standardi kohaselt.

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

Eesti finantsaruandluse standard on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamisstandard, 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.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Sihtfinantseerimise vahenditest soetatud varade kajastamisel on arvestatud rahastatava institutsiooni nõudeid.

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.
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Tegevuskulude katteks saadud sihtfinantseerimine kajastatakse tuluna kui selle laekumine on kindel(maksetaotlus on aktsepteeritud). 

Tulud

Tulud võetakse arvele tekkepõhiselt tulu tekkimise perioodis.

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)

 31.12.2018 31.12.2017

SEB pank 9 721 204

Sularahakassa 0 155

Kokku raha 9 721 359

Sularahakassa ja pangakontode jäägid on inventeeritud ja võrreldud vastavate raamatupidamisregistritega.

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2018 12 kuu jooksul

Nõuded ostjate vastu 495 495

Ostjatelt laekumata

arved
495 495

Kokku nõuded ja

ettemaksed
495 495

 

 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
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Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

 31.12.2018 31.12.2017

Maksuvõlg Maksuvõlg

Üksikisiku tulumaks 1 511 337

Sotsiaalmaks 2 549 694

Kohustuslik kogumispension 154 42

Töötuskindlustusmaksed 69 31

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad 4 283 1 104

Maksukohustused sisaldavad detsembrikuu töötasudelt arvestatud riiklikke makse, mille maksetähtpäev on 10.01.2019 ja mis on

maksetähtajaks tasutud.

Vt lisa 5.

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2018 12 kuu jooksul Lisa nr

Võlad tarnijatele 3 733 3 733  

Maksuvõlad 4 283 4 283 4

võlad majanduskulude eest 191 191  

Kokku võlad ja ettemaksed 8 207 8 207  

 

 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  

Kõik kohustused on tasutud 2019. aasta jaanuaris.

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud
(eurodes)

 2018 2017

Mittesihtotstarbelised tasud   

Liikmemaksud 900 735

Kokku liikmetelt saadud tasud 900 735

Seisuga 31.12.2018 oli Pärnumaa Spordiliidul 59 juriidilisest isikust liiget ja liikmemaksu suurus on 15 € aastas.
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Lisa 7 Annetused ja toetused
(eurodes)

 2018 2017

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 87 564 98 702

Kokku annetused ja toetused 87 564 98 702

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks:

-Kultuuriministeerium 47824 €

-Pärnumaa Omavalitsuste Liit 11824 €

-Haridus- ja Teadusministeerium 8707 €

-Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet 6818 €

-Pärnu Linnavalitsus 6000 €

-Eestimaa Spordiliit Jõud 3517 €

-Eesti Kultuurkapital 2300 €

-Ühendus Sport Kõigile MTÜ 500 €

-Eesti Kabeliit 74 €

Lisa 8 Tulu ettevõtlusest
(eurodes)

 2018 2017

Võistluste osavõtutasud 16 598 20 900

Renditulu 1 068 1 068

Kokku tulu ettevõtlusest 17 666 21 968

Lisa 9 Jagatud annetused ja toetused
(eurodes)

 2018 2017

Arendusstipendiumid 0 -6 903

Sihtfinantseerimine seltsidele ürituste korraldamiseks

ja tegevuskuludeks
-13 367 -20 706

Vabatahtlike kohtunike hüvitis -1 595 0

Kokku jagatud annetused ja toetused -14 962 -27 609

Sihtfinantseerimise summad seltsidele ürituste korraldamiseks ja tegevuskuludeks on kinnitatud juhtatuse otsustega.
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Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

 2018 2017

Üür ja rent -4 891 -4 144

Mitmesugused bürookulud -1 110 -1 554

Lähetuskulud -209 0

Koolituskulud -840 -364

Sõidukite ülalpidamiskulud -6 745 -5 026

Infotehnoloogia kulud -579 -58

Võistluste, laagrite ja ürituste korralduskulud -26 247 -46 178

Liikmemaksud -60 -60

Kokku mitmesugused tegevuskulud -40 681 -57 384

Lisa 11 Tööjõukulud
(eurodes)

 2018 2017

Palgakulu -32 761 -25 594

Sotsiaalmaksud -11 043 -8 649

Kokku tööjõukulud -43 804 -34 243

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 2 2

Aruandeperioodil oli Pärnumaa Spordiliidul 2 töötajat - tegevjuht ja projektijuht.

Seisuga 31.12.2018 koondati projektijuht ja maksti välja seaduses ettenähtud koondamistasu ühe kuu keskmise töötasu ulatuses ning lõpetati

leping tegevjuhiga ja maksti vastavalt juhatuse otsusele kauaaegse ja tulemusliku spordiliidu juhtimise eest preemiat kolme kuu

keskmise töötasu ulatuses.

Lisaks oli sõlmitud 3 ühekordset töövõtulepingut võistluste kohtunikega.

Lisa 12 Muud kulud
(eurodes)

 2018 2017

Trahvid, viivised ja hüvitised -30 0

Käibemaksukulu 0 -5 996

Riigilõivud äriregistris muutatuste tegemise eest -64 0

Kokku muud kulud -94 -5 996
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Lisa 13 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2018 31.12.2017

Juriidilisest isikust liikmete arv 59 59

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja

muud olulised soodustused
  

 2018 2017

Arvestatud tasu 18 006 14 405

Ostu-müügitehinguid seotud osapooltega aruandeperioodil ei toimunud.


