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 Üldist

Eesti Paralümpiakomitee (EPK) on 1991. aasta 25. aprillil asutatud mittetulundusühing, mille põhitegevus on koos oma liikmetega puuetega

inimeste spordielu organiseerimine, treeningute ja võistluste, seminaride ja õppelaagrite korraldamine ja eeltoodu sidumine

paraolümpialiikumisega. Eesti Paralümpiakomitee korraldab Eesti puuetega sportlaste osavõtu paraolümpiamängudest.

Seisuga 31.12.2020 on EPK liikmeteks:

Eesti Invaspordi Liit, reg.kood 80018936 (EIL, 18 liikmesühendust)

Eesti Kurtide Spordiliit, reg.kood 80092803 (EKSL, 4 liikmesühendust)

Eesti Pimedate Spordiliit, reg.kood 80016794 (EPSL, 3 liikmesklubi

Eesti Puuetega Inimeste Ujumisliit, reg.kood 80349627 (EPUL, 4 liikmesühendust)

Eesti Vaimsete Puuetega Inimeste Spordiliit, reg.kood 80032400 (EVPISL, liikmed on füüsilised isikud).

Eesti Paralümpiakomitee on Eesti Olümpiakomitee (EOK), Euroopa Paralümpiakomitee (EPC), Rahvusvahelise Paralümpiakomitee (IPC) ja

liikumispuudega sportlaste rahvusvahelise spordiorganisatsiooni IWAS (International Wheelchair & Amputee Sports Federation) liige.

EPK sekretariaadis töötas 2020.aastal 5 inimest.  Raamatupidamistoimingute teostamiseks on sõlmitud leping teenust osutava osaühinguga.

Kokku arvestati EPK töötajatele tasu 99790 eurot, juhatuse liikmetele tasusid ei makstud.

2020. aasta plaanid

Aastasse 2020 astusime teadmisega, et ees seisavad sportlaste kõige tähtsamad võistlused – Tokyo paraolümpiamängud. Seitse sportlast olid 

kindlalt kandideerimas neile mängudele, sh neljal ujujal – Matz Topkin, Susannah Kaul, Kardo Ploomipuu ja Robin Liksor – olid A-normid
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täidetud juba 2019.aasta võistlustel. Ka kergejõustiklane Egert Jõesaar oli kvalifikatsiooninormi juba aasta alguseks täitnud. Nende viie sportlase

plaanidesse kuulusid hea ettevalmistuse tagamine paraolümpiamängudeks ning osalemised kontrollvõistlustel.

Pararattur Mari-Liis Juul ja ratastoolivehkleja Anna Mezentseva veel võitlesid edetabelis parima koha saavutamise nimel, nende kvalifitseerimine

paraolümpiamängudele pidi selguma suve alguseks. Ees oli neil mitmeid treeninglaagreid ning võistlusi, kus nad oleksid saanud parandada oma

edetabeli seisu.

Ratastoolikurlingu koondise plaanides oli osalemine maailmameistrivõistlustel ning seal lisapunktide teenimine Pekingi

taliparaolümpiamängudeks. Kvalifitseerumine 2022 Pekingi taliparaolümpiamängudeks oli käimas täie hooga. 2019.aasta

maailmameistrivõistlustelt oli võistkonnal olemas juba 8.koht ja 5 punkti paraolümpiamängude edetabelisse. Kolme aasta – 2019, 2020 ja 2021 -

maailmameistrivõistlustelt on võimalik korjata edetabeli punkte, paraolümpiamängudele pääseb selle edetabeli 12 parema riigi esindus.

Kurtide sportlased plaanisid valmistuda 2021. aasta kurtide olümpiamängudeks ning osaleda mitmetel kvalifikatsiooni- ja tiitlivõistlustel. Ka oli

plaanis viia Eestis läbi kurtide male maailmameistrivõistlused.

2020.aastaks oli lisaks planeeritud osalemisi tervel real paraspordi ja kurtide spordi tiitlivõistlustel ning omakorda oli plaan korraldada Eestis

võistlusi paljudel spordialadel.

2020. aasta tegelik tegevuskava realiseerumine

 

Võistlustel osalemine

Aasta esimestel kuudel oli võimalik veel osaleda võistlustel. Jaanuaris said osaleda Soomes toimunud võistlustel ratastoolikurlingu võistkond ja

pimelauatennisistid ning veebruari lõpus alanud ratastoolikurlingu MM-ile sai Eesti võistkond sõita lausa viimasel minutil.  Küll aga jäi juba

sõitmata veebruari lõpul ujumisvõistlustele Itaalias, kus oli selleks hetkeks lahti läinud suur koroonapuhang ning turvalisuse kaalutlustel me ise

loobusime seal osalemast. Alates märtsi keskpaigast algas aga paljude võistluste edasilükkamine ja ära jätmine. Sealhulgas  jäid ära enamus

2020. aasta tiitlivõistlusi, sisuliselt saimegi osaleda vaid ratastoolikurlingu MM-il.

Märtsi lõpul saabus ka teade Tokyo paraolümpiamängude edasi lükkamisest ja koos sellega pöördus pea peale kogu meie tegevuskava. 

 

Treeningud eriolukorra ajal

Eestis 12.märtsist kehtestatud eriolukord sulges kõik treenimis- ja võistlemisvõimalused kodumaal. Parajalgrattur Mari-Liis Juul jõudis veebruaris

läbida treeninglaagri Lanzarotel ning märtsi algul viimasel minutil sõita treeninguteks Tenerifele, kus ta viibis kogu eriolukorra aja ja sai niiviisi

treenimist jätkata. Kergejõustiklane Egert Jõesaar oli jõudnud teha soojamaa treeninglaagri jaanuaris Horvaatias. Tema jätkas oma

treeningutega juba Eestis vabas õhus ning kui EOK tippsportlastele võimaldati eriolukorra ajal kasutada Audentese treeningbaase, jätkas ta

harjutamist ka saali  tingimustes. Sama võimaluse – kasutada Audentese ujulat – said meie Tokyo paraolümpiamängude (POM) kandidaatidest

ujujad. Anna Mezentseva, kes sel hetkel õppis ja töötas Prantsusmaal Pariisis,  jätkas oma treeningutega kohapeal ja enamasti sai ta teha vaid

üldfüüsilisi treeninguid välitingimustes.

Ülejäänud meie sportlased, kaasa arvatud MM-ilt naasnud ratastoolikurlingu mängijad olid sunnitud tegelema üldfüüsiliste treeningutega

kodustes ja välitingimustes. Motivatsiooni ülalhoidmiseks ning tuleviku teadmatusest tingitud pingete maandamiseks püüdsime omalt poolt

süstida meie sportlastesse optimismi, kaasata neid üle veebi treeningutesse ja motiveerivatesse võistluslikesse ettevõtmistesse.

 

Kohaliku tasandi tegevused

Kohalikud võistlused jäid alates märtsikuust kõik kas ära või lükati edasi suvesse. Juunist oktoobrini püüdsime läbi viia nii palju plaanitud

kohalikke võistlusi kui võimalik. Alates novembrist olime koroona teise puhangu kasvades jällegi sunnitud oma võistlused ära jätma. Nii juhtuski,

et meie ujujad ei saanud eelmine aasta pea mitte ühti võistlust (kui klubisiseseid võistlusi mitte arvestada). Küll aga õnnestus läbi viia suvised

spordilaagrid ning mitmete alade meistrivõistlused.

2002.aastal õnnestus siiski ellu viia mitu liikumisharrastus- ja kaasamisprojekti. Purjetamise populariseerimise ja kaasamise projekt toimub 

põhiüritustega juunist-septembrini ning selle raames toimusid mitmed kaasamisüritused üle vabariigi: Tallinnas, Võrus, Kuressaares ja 

Haapsalus. Samuti saime käivitatud purjetamise treeningtegevuse Kalevi Jahtklubi juures ning mitu parapurjetajat osales võistlustel Lätis ja
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Eestis.

EPK viis läbi paraspordipäeva Tartus Herbert Masingu koolis, kus valdavalt õpivadki erivajadusega lapsed ning osales EOK korraldatud

olümpiapäeval parasporti tutvustava ekspositsiooniga.

 

Töö sekretariaadis

EPK juhatusele ja tegevtöötajatele oli 2020.aasta väljakutsete rohke. Juba ettevalmistatud ja ettemakstud võistluste ärajäämine andis rohkelt

tööd kahjude vähendamiseks, edasilükatavate võistluste tingimustega päevast päeva kursis olemist ning pidevaid treening- ja võistlusplaanide

ümbertegemisi. Võistlustegevuse vähenemise tingimustes keskendus EPK sekretariaat paljuski organisatsiooni sisemiste arengute

edasiviimisele. Nii võtsime ette EPK põhikirja uuendamise ja  lähtudes spordiseaduse muudatustest alates 2.märtsis EPK sportlaste

stipendiumite süsteemi väljatöötamise.

 

Koolitustegevus

Koolitustöö vallas keskendusime koostöös Tallinna Ülikooliga (TLU) kehakultuuri teaduskonna päevase ja kaugõppe üliõpilastele pilootprojektina

erivajadustega inimeste spordi ja liikumisharrastuse praktilise õppe läbiviimisele.  Esimese semestri jooksul viisime läbi praktilised tunnid

paraspordi tutvustamiseks (kergejõustik, boccia, pimekäsipall, üldfüüsiline treening, ratastooli korvpall, ratastooli tennis, parasulgpall,

istevõrkpall). Lektoriteks olid muuhulgas ka erinevate alade treenerid ja parasportlased. Kokku osales päevase- ja kaugõppe raames ligi 50

üliõpilast, kellest 40 on tegevad õpetajate ja/või treeneritena.

Antud koostöö TLU-ga jätkub ning samalaadse koolituse ettepaneku oleme teinud Tartu Ülikoolile, kellega koostööd loodame alustada

2021.aastal.

Tegime ettepaneku ja algatasime koostöö Spordikoolituse- ja Teabe SA-ga, et viia paraspordi esmane tutvustus sisse treenerite

tasemekoolitusse 2 ainetunni ulatuses. Eesmärk on tutvustada paraspordi võimalusi ning olemust treeneritele, et neil tekiks arusaam ja

valmisolek tegeleda ka puuetega inimeste treenimisega. Edasi jätkub erialane paraspordi tasemekoolitus juba läbi konkreetse alaliidu ning

vastavalt puude- ja ala spetsiifiliselt.

EPK taasalgatas koostöö kehalise kasvatuse liiduga. Pakume kehalise kasvatuse õpetajatele  algteadmisi paraspordist, eesmärgiks kaasata

erivajadusega õpilasi rohkem kehalise kasvatuse tundide praktilisse tegevusse. 2020.aastal osalesime suvistel koolituspäevadel ja viisime läbi

praktilised õppetunnid.

 

Uued projektialgatused

2020.aastal alustasime Rahvusvahelise Paralümpiakomitee (IPC) projekti „I’m POSSIBLE“ elluviimisega Eestis.  Projekti eesmärk on

tutvustadas parasporti ja paraolümpialiikumist üldhariduskoolides. Uuenduslikuna Eestis kaasasime üliõpilased IPC poolt koostatud materjali

eestindamisse. TLU ELU projekti raames, milline on ülikooli erialade ülene ja lõimiv uuendus, koostasid üliõpilased eestikeelsed materjalid

juhindudes IPC programmist, kuid kasutades näidetena just Eesti oma parasportlasi.  2021. aastal on planeeritud Eestisse IPC instruktor

koolitus koostöös TLU-ga täiendõppe raames toimub üldhariduskoolide õpetajate koolitus programmi kasutamiseks.

2020.aastal alustas EPK koostööd Spordimeditsiini SA-ga eesmärgiga parendada parasportlaste meditsiinilist kontrolli ja järelevalvet ning

pakkuda neile paremaid taastusvõimalusi. Sama eesmärgi nimel leppisime kokku koostöös Eesti Antidopingu ja Spordieetika SA-ga ning

leppisime kokku parasportlaste testimises iga kord enne paraolümpiamänge.

Suureks saavutuseks peame 2020.aastal käivitatud koostööd spordisündmuste keskkonnaga Sportos. Et oleks võimalik lisada keskkonda ka

paraspordi üritusi, tuli eelnevalt ära teha suur arendustöö paraspordi alade, erinevate puuete (liikumis-, nägemis-, kuulmis- ja intellektipuue) ja

klasside sobitamisega süsteemi osaks. Tänaseks on koondatud EPK ja tema liikmesliitude kalendrid ühte keskkonda. Nüüd on kõikidel

spordisündmust korraldajatel võimalus lisada puudega inimeste osalemisvõimalus oma üritusele. Kõikidel EPK liikmetel on võimalik ühine

kalender sünkroniseerida ka oma kodulehele. See tagab info kiire ühtse info jagamise ja edastamise. Lisaks on võimalik läbi Sportose süsteemi

teistel spordialaliitudel ja spordisündmuste korraldajatel lisada paraspordisündmusi oma kalendrisse ja vastupidi (nt parakergejõustiku MV

kajastuvad Eesti Kergejõustiku Liidu kalendris või heategevuslik Sinilillejooks kajastub EPK kalendris).

Arendustöö jätkub. 2020. aastal sisestati arendustööde käigus läbi süsteemi EPK kalendrisse 17 võistlust, tänaseks on jõutud sisestada 31

valdavalt Eestis toimuvat peamiselt paraspordisündmust, millest on võimalik osa võtta või millele võimalik kaasa elada.
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2020 saavutused

Hoolimata väga vähestest võistlusvõimalustest 2020.aastal olid meie saavutused järgmised:

Ratastoolikurlingu võistkond osales enne MM-i kontrollturniiril Soomes Kisakallios ja saavutas 12 võistkonna hulgas 9.koha.

Ratastoolikurlingu MM-il saavutas võistkond 12 hulgas 10.koha, teenis lisaks 3 POM edetabeli punkti, kuid ühtlasi kukkus välja A-divisjonist ja

peab 2021.aasta MM-ile pääsemiseks läbima uuesti kvalifikatsiooniturniiri ning jõudma seal auhinnalisele kohale.

Pajulahti Mängudel Soomes võitis pimelauatennisist Alisher Hozhanijazov meeste arvestuses 3.koha ja Robert Lätt 10.koha 39 võistleja seas.

Naistest tuli Tiina Innos 11.kohale 14 osaleja hulgas.

Parimad jäid valimata, kuna puudus valiku tegemise võimalus.

EPK juhtorganite põhikirjalised koosolekud

 

EPK üldkoosolek

2020.aastal viidi läbi üks EPK üldkoosolek/täiskogu, mis toimus 28.septembril ja kus oli päevakorras:

1. EPK presidendi kokkuvõte aastast 2019-2020

2. 2019 majandusaasta aruanne     

3. Audiitori kinnitamine 2020.-2022. aasta majandusaruandele  

4. EPK põhikirja arutelu ja kinnitamine

5. 2020. ja 2021. aasta tegevuskavast ja eelarvest 

Täiskogul otsustati:

1. Kinnitati EPK 2019. majandusaasta aruanne.

2. Kinnitati järgmiseks 3 aastaks EPK audiitoriks Grow Audit OÜ.

3. Kinnitati EPK põhikirja uus redaktsioon, kus muuhulgas muudeti EPK juhtorganite nimetusi: täitevkomitee on edaspidi juhatus ja täiskogu on

edaspidi üldkoosolek (tekstis edaspidi vastavalt juhatus ja üldkoosolek).

4. Kinnitati EPK juhatuse poolt heaks kiidetud 2020.aasta eelarve ning planeeriti 2021. aasta tegevuskava.

 

EPK juhatuse koosolekud ja otsused

2020.aastal toimus 9 juhatuse koosolekut:

1. 16.01. võeti teadmiseks 2020 eelarve projekt, planeeriti EPK strateegiapäeva veebruaris, arutati sekretariaadi aastast tööplaani ning

ametijuhendeid, planeeriti EPK üldkoosoleku toimumise ajaks maikuu 1.nädal.

2. 18.-22.03. toimunud e-koosolekul (e-kirja teel) arutati veelkordselt 2020.aasta eelarve ja tegevuskava, kinnitati ametijuhendid, tehti

kokkuvõtteid toimunud strateegiapäevast, arutati hetkeseisu tulenevalt vabariigi valitsuse poolt kehtestatud eriolukorrast ning eelseisvaid EOK

valimisi.

3. 27.03 toimus koosolek Skype-keskkonnas, otsustati kinnitada 2020. aasta esialgne eelarve ja tegevuskava, kõnnitati EOK esindajate kogu

liikmekandidaadiks peasekretär Signe Falkenberg, EOK ja IPC sportlaskomisjoni liikmekandidaadiks esitatakse Matz Topkin. Sekretariaat andis

ülevaate treening- ja võistlusvõimalustest eriolukorra tingimustes.

4. 17.04 koosolekul Zoom-keskkonnas otsustati katsetada Sportos-süsteemi 1 kuu, enne kui lõplikult liituda, jätta ära  kõik üritused kuni

maikuuni kaasa arvatult ja määrati Keit Jaanimägi EOK sportlaskomisjoni valimiskomisjoni liikmeks.

5. 13.05 koosolekul Zoom-keskkonnas kiideti heaks EPK 2019 majandusaasta aruanne ning otsustati see esitada audiitorülevaatusele, otsustati

välja kuulutada EPK üldkoosolek 11.juunil, arutati 2020. eelarve korrigeerimisi, otsustati korraldada juhatuse koosolek põhikirja ja

struktuurimuudatuste aruteluks maikuu lõpul ning ühineda Sportos-süsteemiga.
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6. 18.-23.08. toimunud e-koosolekul (e-kirja teel) kiideti heaks 2021. aasta eelarve ja tegevuskava, otsustati võtta teadmiseks EPK uue põhikirja

muudatusettepanekud ning edastada põhikiri aruteluks liikmetele, otsustati korraldada EPK üldkoosolek 28.septembril ning kuulutati välja

stipendiumikonkursid Tokyo POM ja kurtide OM kandidaatidele stipendiumite maksmiseks.

7. 22.-25.09. toimunud e-koosolekul (e-kirja teel) määrati stipendiumid Tokyo POM ja kurtide OM kandidaatidele ning kujundati EPK seisukoht

välissõitude suhtes: EPK ei soovita reisida, kuid kui tuleb minna, siis peab arvestama Vabariigi Valitsuse nõuetega, samas on EPK valmis

kandma vajaminevate testimiste kulud.

8. 12.11. toimus koosolek Zoom-keskkonnas, juhatus võttis teadmiseks 2020. aasta eelarve täitmise hetkeseisu, kiitis heaks muudatused

2021.aasta eelarvesse, valis välja EPK uue logo variandi, otsustas aastalõpu ürituse ära jätta, kuulutas välja esimese stipendiumikonkursi

Pekingi taliPOM kandidaatidele, kiitis heaks treenerite preemiate määramise alused 2020.aastaks, otsustas esitada KULKA elutööpreemiale

ujumistreener Rein Põldme ning lähtuda edaspidi võistluste korraldamisel Vabariigi Valitsuse, Terviseameti ja Kultuuriministeeriumi nõuetest ja

juhistest.

9. 3.detsembril toimunud koosolekul Zoom-keskkonnas otsustas juhatus peatada eelmisel  koosolekul vastuvõetud otsuse EPK uue logo kohta

ning konsulteerida kavandi osas Patendiametiga, seejärel liikmete ja IPC-ga. Veel määras juhatus Pekingi taliPOM kandidaatidele stipendiumid

ning kinnitas toetused 2020.aastaks treeneritele.

Lisaks toimus juhatuse/täitevkomitee e-otsuse langetamisi alljärgnevalt:

1. 17.-18.03. valiti EPK poolt EOK TK liikmekandidaadiks EPK president Monika Haukanõmm.

2. 21.-205. otsustati EPK üldkoosolek edasi lükata.

 

Finantside kasutamisest

2020 aasta laekus:

Riigi toetus läbi Kultuuriministeeriumi                   683000

Hasartmängumaksu laekumisest eraldis                              104378

Tallinna Linnavalitsus                                                        4000

Eesti Olümpiakomitee                                                     2534

IPC fond Agitos                                                                 10000

Muud annetused                                                                 500

Reklaamitulud                                                                     3450

Saadud kindlustushüvitis                                                  806

Osavõtumaksud                                                                   510

Tingituna võistluste ära jäämisest ja edasilükkumisest 2021.aastale jäi 2020.aastal kulutamata riigi toetuse sihtfinantseerimisest 207049 eurot ja

hasartmängumaksu eraldisest 104378 eurot. Nimetatud summad kasutatakse põhiliselt 2021.aastale edasilükkunud spordivõistluste, k.a. Tokyo

paraolümpiamängude katteks.

Riigi laekumise tulud summas 475951 eurot kasutati EPK ja alaliitude tegevuskulude ning paraspordi põhitegevuskulude, sh võistlusete,

ettevalmistustegevuse, toetuste, stipendiumite  ning varustuse kulude katteks. Aasta viimasel veerandil otsustati koos Kultuuriministeeriumi

spordiosakonnaga ettevaatavalt hankida juurde vajalikku spordivarustust ning vahendeid.

Tallinna Linnavalitsuse eraldisest kaeti 2021.aastale edasilükatud ujumise Euroopa meistrivõistluste majutuskulud. IPC fondi Agitos grant

kasutati EPK põhikirjaga seotud teenuste ja konsultatsiooni-kulude ja  EPK strateegipäeva kulude katteks, samuti EPK

kommunikatsioonistrateegi väljatöötamise kulude ning TLU koolituskulude katteks.

2020. aastal maksti parasportlastele stipendiume alljärgnevalt:

Tokyo paraolümpiamängude kandidaatidele

 Eesnimi Perekonnanimi
 

Spordiala

Summa
eurodes

1. Egert Jõesaar Kergejõustik 1900

2. Robin Liksor Ujumine 1900

3. Kardo Ploomipuu Ujumine 1900

4. Matz Topkin Ujumine 1900
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5. Mari-Liis Juul Pararattasõit 1220

6. Anna Mezentseva Ratastoolivehklemine 1220

7. Susannah Kaul Ujumine 1192

Kurtide olümpiamängude kandidaatidele

 Eesnimi Perekonnanimi
 

Spordiala

Summa
eurodes

1. Karl-Kristjan Kajak Kergejõustik 1800

2. Marja-Liisa Landar Kergejõustik 1800

3. Cathy Saem Kergejõustik 1800

4. Tanel Visnap Kergejõustik 1800

5. Eli Haga Bowling 900

6. Inessa Halliste Kergejõustik 900

7. Rinat Raisp Kergejõustik 900

8. Martin Saar Rannavolle 900

9. Simon Teiss Kergejõustik 900

10. Jaan-Sulev Öpik Rannavolle 900

Pekingi taliparaolümpiamängude kandidaatidele

 Eesnimi Perekonnanimi
 

Spordiala

Summa
eurodes

18. Signe Falkenberg Ratastoolikurling 540

19. Andrei Koitmäe Ratastoolikurling 540

20. Mait Mätas Ratastoolikurling 540

21. Kätlin Riidebach Ratastoolikurling 540

22. Ain Villau Ratastoolikurling 540

 Peamised finantssuhtarvud

                                                               31.12.2020      31.12.2019

Lühiajalise võlgnevuse kattekordaja (käibevara/lühiajalised kohustised)                1,26                  1,81

Rahakordaja (raha/lühiajalised kohustised)                                                             1,24                  1,14

Sõltumatuse aste(netovara/bilansi maht)                                                                 0,08                  0,45

Eesmärgid 2021 aastaks

EPK on koostanud 2021.aasta tegevuskava, milles kesksel kohal on kolmede olümpiamängude – Tokyo 2020 paraolümpiamängud, Kurtide

olümpiamängud ning Peking 2022 taliparaolümpiamängud ettevalmistustegevus ning seal osalemine.

Aastaaruande koostamise käigus on selgunud juba, et Kurtide olümpiamängud lükatakse 2021. aasta detsembrist edasi 2022.aasta maikuusse.

See seab meie ette ülesande korrigeerida tegevuskava nendeks mängudeks ettevalmistamise osas. Samuti annab koroonaviiruse leviku järjest

suurenev kasv meile pidevalt tööd planeeritud tegevuste ümberplaneerimisega.

2021. aastal tahame liikuda edasi treenerite toetuste süsteemi väljatöötamisega ning tegeleda liikmeskonna laiendamisega. EPK-l seisavad ees

uue juhatuse valimised, samuti asume sügisel ette valmistama EPK uut arengukava aastateks 2022-2025.
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2020 31.12.2019 Lisa nr

Varad    

Käibevarad    

Raha 390 300 63 471 2

Nõuded ja ettemaksed 5 169 36 753 3

Kokku käibevarad 395 469 100 224  

Põhivarad    

Materiaalsed põhivarad 1 994 221 5

Kokku põhivarad 1 994 221 5

Kokku varad 397 463 100 445  

Kohustised ja netovara    

Kohustised    

Lühiajalised kohustised    

Laenukohustised 19 433  

Võlad ja ettemaksed 32 462 34 070 4, 6

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused 282 416 21 009 7

Kokku lühiajalised kohustised 314 897 55 512  

Pikaajalised kohustised    

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused 50 000 0 7

Kokku pikaajalised kohustised 50 000 0  

Kokku kohustised 364 897 55 512  

Netovara    

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 44 933 27 113  

Aruandeaasta tulem -12 367 17 820  

Kokku netovara 32 566 44 933  

Kokku kohustised ja netovara 397 463 100 445  
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2020 2019 Lisa nr

Tulud    

Annetused ja toetused 493 005 645 481 7

Tulu ettevõtlusest 3 960 625  

Muud tulud 806 0  

Kokku tulud 497 771 646 106  

Kulud    

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -170 457 -202 867 8

Jagatud annetused ja toetused -124 463 -234 725 9

Mitmesugused tegevuskulud -70 829 -68 963 10

Tööjõukulud -143 323 -121 270 11

Põhivarade kulum ja väärtuse langus -290 -332 5

Muud kulud -795 -135  

Kokku kulud -510 157 -628 292  

Põhitegevuse tulem -12 386 17 814  

Muud finantstulud ja -kulud 19 6  

Aruandeaasta tulem -12 367 17 820  
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2020 2019 Lisa nr

Rahavood põhitegevusest    

Põhitegevuse tulem -12 386 17 814  

Korrigeerimised    

Põhivarade kulum ja väärtuse langus 290 332 5

Kokku korrigeerimised 290 332  

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus 31 584 -17 719 3

Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus 309 385 43 739 6

Laekunud intressid 19 6  

Kokku rahavood põhitegevusest 328 892 44 172  

Rahavood investeerimistegevusest    

Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade

soetamisel
-2 063 0 5

Kokku rahavood investeerimistegevusest -2 063 0  

Kokku rahavood 326 829 44 172  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 63 471 19 299 2

Raha ja raha ekvivalentide muutus 326 829 44 172  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 390 300 63 471 2
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2018 27 113 27 113

Aruandeaasta tulem 17 820 17 820

31.12.2019 44 933 44 933

Aruandeaasta tulem -12 367 -12 367

31.12.2020 32 566 32 566
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Eesti Paralümpiakomitee on Eesti Vabariigi mittetulundusühingute seaduse alusel asutatud mittetulundusühing. Ühingu põhikirjaline eesmärk ei

ole oma liikmetele ainelise tulu saamine ja jaotamine. Ühing jaotab sportlastele edasi saadud toetusi ning kasutab oma tulusid

üksnes põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.

Käesolev ühingu raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Finantsaruandluse standarditega. Finantsaruandluse standardite

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

juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Ühing jälgib aruannete koostamisel raamatupidamise seaduse lisas toodud aruandeskeeme, v.a. kasumiaruanne. Majandustegevuse

iseloomu tõttu (mittetulunduslik tegevus) lähtutakse tulude-kulude esitamisel Raamatupidamise Toimkonna juhendis RTJ 14

(mittetulundusühingud ja sihtasutused) toodud tulemiaruande skeemist.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Alates 01.01.2020 on tõstetud põhivarade arvele võtmise piiri seniselt 1 000 eurolt 2 000 euroni. Kui 2020 aastaaruanne oleks koostatud

varasema põhimõtte kohaselt, oleks põhivarade soetused 2020 suurenenud 7 705 euro võrra, põhivarade amortisatsioonikulu kasvanud 370

euro võrra ning bilansis oleks põhivarade jääkmaksumus kasvanud 7 334 euro võrra. 2020 negatiivne tulem oleks olnud 7 334 euro

võrra väiksem ning bilansis oleks netovara seisuga 31.12.2020 kajastatud 39 900 eurot praeguse 32 566 euro asemel.

Raha

Bilansikirje “Raha” sisaldab pangakontode saldosid.

Äritegevuse rahavood on koostatud kasutades otsemeetodit. Investeerimis- ja finantseerimistegevuse rahavood on esitatud

aruandeperioodi brutolaekumiste ja -väljamaksetena.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustised

Välisvaluutatehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Euroopa keskpanga

valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud monetaarsed varad ja kohustised ning mittemonetaarsed varad ja kohustised, mida kajastatakse

õiglase väärtuse meetodil, on ümber hinnatud eurodesse bilansipäeval ametlikult kehtinud välisvaluutakursside alusel.

Nõuded ja ettemaksed

Lühi- ja pikaajalisi nõudeid ostjate ning liikmete vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil, st. nende nüüdisväärtuses, millest

arvatakse maha ebatõenäoliselt laekuvad summad.

Kui arvete laekumine loetakse osaliselt või täielikult ebatõenäoliseks, kajastatakse allahindlust kasumiaruande real

“Mitmesugused tegevuskulud”. Ostjatelt laekumata arved, mille sissenõudmiseks ei ole võimalik või majanduslikult kasulik meetmeid

rakendada, hinnatakse lootusetuks ning kantakse bilansist välja.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalseks põhivaraks loetakse toodete tootmisel, teenuste osutamisel või halduseesmärkidel ühingu poolt enam kui ühe aasta jooksul

kasutatavaid olulise maksumusega varasid. Materiaalne põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast

ning soetamisega otseselt seotud kulutustest. Kulumi arvestamisel kasutatakse lineaarse amortisatsiooni meetodit. 

Kuluminorm määratakse igale materiaalse põhivara objektile või igale selle olulisele eristatavale komponendile eraldi sõltuvalt kasulikust elueast.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir    2 000
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Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi Kasulik eluiga

Arvutid ja arvutisüsteemid 4 aastat

Muu materiaalne põhivara 5 aastat

Rendid

Kapitalirendiks loetakse rendisuhet, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule.

Ülejäänud rendilepinguid käsitletakse kasutusrendina. Kasutusrendimaksed kajastatakse kuluna lineaarselt kogu rendiperioodi jooksul.

Finantskohustised

Finantskohustised (võlad tarnijatele, saadud laenud, viitvõlad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustised) võetakse algselt arvele nende

soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub

korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Lühiajaliste finantskohustiste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustisi

kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Pikaajaliste finantskohustiste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestamiseks võetakse nad

algselt arvele saadud tasu õiglases väärtuses (millest on maha arvatud tehingukulutused), arvestades järgnevatel

perioodidel kohustistelt intressikulu kasutades sisemise intressimäära meetodit.

Finantskohustis eemaldatakse bilansist siis, kui see on kas rahuldatud, lõpetatud või aegunud.

Finantskohustis liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast; või ühingul pole

tingimusteta õigust kohustise tasumist edasi lükata rohkem kui 12 kuud pärast bilansikuupäeva.

Annetused ja toetused

Ühing kajastab liikmetelt ja mitteliikmetelt saadud annetusi ja toetusi tuluna lähtuvalt tulude ja kulude vastavuse printsiibist. Saadud annetused

ja toetused kajastatakse tuluna nende laekumisel või kui tekib vastav nõudeõigus. Saadud sihtotstarbelised kajastatakse tuluna siis, kui tekib

vastav sihtotstarbeline kulu. Saadud toetused, mida ei ole aruandeperioodil ära kulutatud, kajastatakse bilansis kohustusena.

Tulud

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt saadud või saada oleva tasu õiglases väärtuses, st. müüdud kaupade ja osutatud teenuste

eest saadavates summades, millest on maha arvestatud hinnaalandid ja tagastatud kaubad. Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik

olulised kauba omamisega seotud riskid ja hüved on ostjale üle läinud, müügist saadava tasu laekumine on tõenäoline ning müügitulu ja

tehinguga

seotud kulu on usaldusväärselt määratav. Teenuse müügitulu kajastatakse teenuse osutamise perioodil, kui teenuse osutamise eest saadava

tasu laekumine on tõenäoline ning müügitulu ja teenuse osutamisega seotud kulu on usaldusväärselt määratav.

Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt.

Kulud

Kulude kajastamisel kasutatakse tekkepõhist arvestuspõhimõtet.

Seotud osapooled

Eesti Paralümpiakomitee käsitleb seotud isikutena juhatuse liikmeid ja juriidilisest isikust liikmeid.

Lisa 2 Raha
(eurodes)

 31.12.2020 31.12.2019

Raha pangas 390 300 63 471

Kokku raha 390 300 63 471
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Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2020 12 kuu jooksul

Nõuded ostjate vastu 10 10

Ostjatelt laekumata

arved
10 10

Ettemaksed 5 159 5 159

Tulevaste perioodide

kulud
3 000 3 000

Muud makstud

ettemaksed
2 159 2 159

Kokku nõuded ja

ettemaksed
5 169 5 169

 

 31.12.2019 12 kuu jooksul

Nõuded ostjate vastu 661 661

Ostjatelt laekumata

arved
661 661

Ettemaksed 36 092 36 092

Tulevaste perioodide

kulud
34 853 34 853

Muud makstud

ettemaksed
1 239 1 239

Kokku nõuded ja

ettemaksed
36 753 36 753

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

 31.12.2020 31.12.2019

Maksuvõlg Maksuvõlg

Üksikisiku tulumaks 7 169 5 566

Sotsiaalmaks 3 067 3 160

Kohustuslik kogumispension 197 172

Töötuskindlustusmaksed 236 242

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad 10 669 9 140
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Lisa 5 Materiaalsed põhivarad
(eurodes)

  Kokku

 Muud

materiaalsed

põhivarad
Arvutid ja

arvutisüsteemid

31.12.2018  

Soetusmaksumus 1 328 1 328

Akumuleeritud kulum -775 -775

Jääkmaksumus 553 553

  

Amortisatsioonikulu -332 -332

  

31.12.2019  

Soetusmaksumus 1 328 1 328

Akumuleeritud kulum -1 107 -1 107

Jääkmaksumus 221 221

  

Ostud ja parendused 2 063 2 063

Muud ostud ja parendused 2 063 2 063

Amortisatsioonikulu -221 -69 -290

  

31.12.2020  

Soetusmaksumus 1 328 2 063 3 391

Akumuleeritud kulum -1 328 -69 -1 397

Jääkmaksumus 0 1 994 1 994

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2020 12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele 4 232 4 232

Võlad töövõtjatele 10 255 10 255

Maksuvõlad 10 669 10 669

Muud võlad 7 306 7 306

Kokku võlad ja ettemaksed 32 462 32 462

 

 31.12.2019 12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele 9 979 9 979

Võlad töövõtjatele 9 014 9 014

Maksuvõlad 9 140 9 140

Muud võlad 5 937 5 937

Kokku võlad ja ettemaksed 34 070 34 070
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Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)

 31.12.2018 Laekunud Kajastatud

tulemiaruandes

31.12.2019

Kohustised Kohustised

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

Kultuuriministeerium 0 533 000 -533 000 0

Hasartmängumaksu

Nõukogu
0 109 303 -88 314 20 989

Tallinna Linnavalitsus 0 500 -500 0

Eesti Olümpiakomitee 0 3 667 -3 667 0

Agitos 0 20 000 -20 000 0

Era 0 20 0 20

Kokku

sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks

0 666 490 -645 481 21 009

Kokku sihtotstarbelised

tasud, annetused ja

toetused

0 666 490 -645 481 21 009

 

 31.12.2019 Laekunud Kajastatud

tulemiaruandes

31.12.2020

Kohustised Kohustised

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

Kultuuriministeerium 0 683 000 -475 951 207 049

Hasartmängumaksu

Nõukogu
20 989 104 378 0 125 367

Tallinna Linnavalitsus 0 4 000 -4 000 0

Eesti Olümpiakomitee 0 2 534 -2 534 0

Agitos 0 10 000 -10 000 0

Era / annetus 20 500 -520 0

Kokku

sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks

21 009 804 412 -493 005 332 416

Kokku sihtotstarbelised

tasud, annetused ja

toetused

21 009 804 412 -493 005 332 416
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Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

 2020 2019

Transpordikulud 15 949 36 981

Lähetuskulud 5 262 9 007

Võistluste majutus, osavõtutasud 51 473 96 676

Kindlustus 949 2 169

Välisvõistluste muud kulud 1 563 1 536

Eesti võistlused, laagrid 31 387 32 004

Varustus 33 959 14 447

Treeningud 14 868 0

Purjetamine 15 047 10 047

Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsesed kulud
170 457 202 867

Lisa 9 Jagatud annetused ja toetused
(eurodes)

 2020 2019

Eesti Invaspordi Liit, riigieelarvelised 7 811 60 288

Eesti Pimedate Spordiliit, riigieelarvelised 19 040 30 560

Eesti Vaimse Puuetega Inimeste Spordiliit, riigieelarvelised 0 0

Eesti Kurtide Spordiliit, riigieelarvelised 19 321 60 094

Eesti Puuetega Inimeste Ujumisliit, riigieelarvelised 13 975 31 896

Liikmesklubid 9 720 0

Stipendiumid 27 240 32 700

Spordipreemiad / treeneritoetused 26 896 19 187

Hooandja projekt 460 0

Kokku jagatud annetused ja toetused 124 463 234 725

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

 2020 2019

Üür ja rent 17 425 15 437

Mitmesugused bürookulud 19 153 10 965

Lähetuskulud 146 11 054

Rahvusvaheiste organisatsioonide liikmemaksud ja litsentsid 3 964 3 749

Transpordikulud 3 616 2 719

Administratiivkulud 15 204 17 278

Väikevahendid 11 321 7 761

Kokku mitmesugused tegevuskulud 70 829 68 963
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Lisa 11 Tööjõukulud
(eurodes)

 2020 2019

Palgakulu 108 715 92 270

Sotsiaalmaksud 34 608 29 000

Kokku tööjõukulud 143 323 121 270

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 6 6

Lisa 12 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2020 31.12.2019

Juriidilisest isikust liikmete arv 5 5

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

 31.12.2020 31.12.2019

Nõuded Kohustised Nõuded Kohustised

Asutajad ja liikmed 10 2 273 0 843

Tegev- ja kõrgem juhtkond ning

olulise osalusega eraisikust

omanikud ning nende valitseva

või olulise mõju all olevad

ettevõtjad

0 0 0 0

Kaupade ja teenuste ostud ja müügid

 2020 2019

Kaupade ja

teenuste ostud

Kaupade ja

teenuste müügid

Kaupade ja

teenuste ostud

Kaupade ja

teenuste müügid

Asutajad ja liikmed 453 120 277 5 238

Tegev- ja kõrgem juhtkond ning

olulise osalusega eraisikust

omanikud ning nende valitseva

või olulise mõju all olevad

ettevõtjad

688 0 0 0

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja

muud olulised soodustused
  

 2020 2019

Arvestatud tasu 24 477 24 667

Isikliku sõiduauto kompensatsioon 867 1 842


