Eesti Paralümpiakomitee täiskogu 2019/nr.5
23.mai 2019
Algus kell 10:00
Lõpp kell 15:00
Tere tennisekeskus, Sõjakooli 10, Tallinn

Koosolekut juhatas: EPK president Monika Haukanõmm
Protokollija: Keit Jaanimägi
EPK 5 liikmesühingust võtab osa 4 delegaati (Lisa 1 Osalejate nimekiri).

Koosoleku avab tervitussõnavõtuga Monika Haukanõmm. Pakutakse koosoleku juhatajaks Monika
Haukanõmm ja protokollijaks Keit Jaanimägi. Ettepanek kinnitati ühehäälselt.
M. Haukanõmm annab sõna EPK uutele töötajatele. Mihkel Joosing, Kaia Kollo ja Gertrud Alatare
esinevad lühikese sõnavõtuga.
Signe Falkenberg kannab ette, et käesoleval koosolekul on esindatud 4 liikmesorganisatsiooni ning
koosolek on otsustusvõimeline.
Koosoleku juhataja teeb ettepaneku valida häältelugemiskomisjon. Kandidaadiks esitatakse Gertrud
Alatare. Ettepanek kinnitati ühehäälselt.
Monika Haukanõmm kannab ette väljapakutud päevakorra ja ning teeb ettepaneku panna
päevakorra esimeseks punktiks EPK presidendi tervitus ning kultuuriministeeriumi esindaja sõnavõtt.
Monika Haukanõmm teeb ettepaneku kinnitada päevakorrapunktid alljärgnevalt:

Päevakord:

1. EPK presidendi tervitus ning kultuuriministeeriumi esindaja sõnavõtt
2. Presidendi kokkuvõte aastast 2018
3. 2018 majandusaasta aruanne:
- aruande sõlmpunktid
- audiitori otsus
- aruande kinnitamine
4. Audiitori kinnitamine 2019. aasta majandusaruandele
5. 2019. aasta tegevuskava ja eelarve kinnitamine
Liitude kaasamisest demo ja koolitus ja kaasamisüritustel

6. 2020. aasta esialgse tegevuskava tutvustamine ning arutelu
7. EPK ja tema liikmete võimaliku liitumise arutelu
8. Muud küsimused
Hääletus:
POOLT: 4, VASTU: 0
Otsus: päevakord ühehäälselt kinnitatud.

PUNKT 1.
EPK presidendi tervitus ning kultuuriministeeriumi esindaja sõnavõtt
Kuulati ära Monika Haukanõmm ning seejärel saab sõna Kultuuriministeeriumi esindaja asekantsler
Tarvi Pürn.
Pürn selgitab esmalt raha jagamisega seotud murekohti. Need lepingud, mis hetkel EPK oma
liikmetega sõlminud on ei ole korrektsed, sest EPK’l ei ole vastavaid volitusi oma liikmetele raha edasi
anda, kuigi varasemalt on nii toimitud. Kuigi Kultuuriministeeriumi juristid on leidnud, et juriidiliselt ei
ole selline tegutsemine õige, siis on siit võimalik targemini edasi minna ja teha korrektuure. Arvete
tasujaks jääb ilmselt tsentraalselt EPK. Nende arvete puhul, mida ei ole võimalik EPK’l tasuda või
oleks siiski mõistlikum liikmetel endal tasuda, saab seda ka teha.
Ministeerium näeb, et antud hetkel on paraspordi valdkond Eestis väga killustunud ja seda olukorda
tuleb kindlasti parandada. Samuti näeb ministeerium, et peamiseks partneriks jääb kindlasti Eesti
Paralümpiakomitee ning teisest küljest ka Eesti Eriolümpia Ühendus, kellega ühiselt hakatakse seda
valdkonda edendama. Kui arengut on näha, siis kindlasti on ka täiendavaid vahendeid võimalik
tulevikus taotleda. Ministeeriumi peamine soovitus täna kõikidele EPK liikmetele on töötada edasi
tugevama katuseorganisatsiooni suunas. Suurem eesmärk EPK jaoks on kindlasti olla riigile tugevam
partner ning atraktiivsem ka erainvestorite jaoks.
Järgmiseks rõhutab Pürn, et lähtuvalt Eesti spordi strateegiast, mis on oluline dokument ka
paraspordiorganisatsioonide jaoks, on spordi üheks peamiseks eesmärgiks tervem ühiskond ning
mitte medalid. See peaks olema üks osa kõikide spordiorganisatsioonide tööst ja alaliitudel oleks
paraspordiorganisatsioonide knowhow’st kindlasti abi, kuidas kaasata oma ala liikumisprojektidesse
ka erivajadustega inimesi.
Ministeerium ei saa loomulikult midagi ette kirjutada, kuidas üks organisatsioon peaks oma tegevust
korraldama. Loodetavasti peab EPK liikmeskond silmas eesmärke pikemas perspektiivis, et olla
tugevam partner riigi jaoks. Ministeeriumi motivatsioon on erinevatele protsessidele kaasa aidata, sh
ka paraspordi valdkonda tuua täiendavaid ressursse ning aidata kaasa medalite saavutamisele ja
liikumisharrastuse kandepinna suurendamisse. Kultuuriministeerium on ise juba rohkem
erivajadustega inimeste teemas sees ning sisenenud diskussioonidesse, mis puudutavad
ligipääsetavust spordirajatistesse.
Kultuuriministeeriumil on plaanis koos paraspordiorganisatsioonide esindajatega lähitulevikus
külastada veel mõnda Euroopa riiki, et vaadata kuidas mujal paraspordi korraldamine toimub selleks,
et Soome näide ei jääks ainukeseks. Hetkel käib töö selle nimel, et uusi kontakte luua.

Esitatud küsimused:
U. Pollisinski: kas ma sain õigesti aru, et tänasest päevast hakkab EPK kõiki arveid nüüd ise maksma?
Kuidas toimida, kui mul on vaja selle nädala jooksul ära maksta võistluste arveid ja me oleme juba
välja maksnud rohkem, kui oli EPK esimene eraldis.
T. Pürn: see ülemineku kuupäev sõltub sellest, kui kiiresti suudab EPK selle suutlikkuse tagada. Kõige
lihtsam oleks lasta teha arved ümber Eesti Paralümpiakomitee nimele. Mina ei näe siin mingit
probleemi. Ministeerium võib omalt poolt kaasa anda ka seletuskirja.
R. Aume: kas te olete tutvunud Leedu Paralümpiakomitee süsteemiga? Neil on näiteks nii, et nii
pimedate spordiliidul kui liikumispuudeliste spordiliidul on oma eelarve Paralümpiakomiteest eraldi.
Raha jagamine käib aktiivsuse ja sportlike tulemuste põhjal.
T. Pürn: ei ole nendega tutvunud. Meie vaatest peab olema raha kasutamine läbipaistev ja efektiivne.
Meie jaoks jääb peamiseks partneriks Eesti Paralümpiakomitee. Väiksematele organisatsioonide
eraldi eelarvega raha me kindlasti eraldama ei hakka.
R. Aume: seega ei ole ühelgi alaliidul sisuliselt enam raamatupidajat ega oma eelarvet?
Pürn: ma ei näe selleks vajadust. See ei pea toimuma nüüd ja kohe. Kindlasti annab ministeerium
selleks üleminekuks piisavalt aega.
M. Haukanõmm: minu küsimus puudutab Team Estoniat. Ka paraspordis on omad tipud ja meie
näeme, et ka meie sportlased oleksid sinna kaasatud. Kuidas ministeerium sellesse suhtub?
T. Pürn: Team Estonia ettevalmistused on juba väga pikka aega kestnud ja tõesti on see projekt kokku
pandud EOK vajadustega arvestades. Kui rääkida, kuidas parasport sellesse sobituks, siis seda peaks
vaatama eraldi ja see struktuur tuleb EPK’l välja töötada koos konkreetse süsteemi ja eelarvega
silmas pidades oma spetsiifikat.
M. Haukanõmm: ehk siis meie peaksime eraldi Team Estonia looma? Mina näen, et see võiks olla
ikkagi üks tiim.
T. Pürn: ka mina ei arva, et peaks olema kaks eraldi Team Estoniat. Ma pean pigem silmas seda, et
meie vajaksime teie poolt enne sisendit, sest ministeerium ei oskaks seda ise kokku panna. Teie teate
ise kindlasti paremini oma alast tulenevat spetsiifikat. Ma tooksin veel näite, et ega ka Team Estonia
ei tekkinud tühja koha pealt, vaid aluseks võeti EOK juures olev olümpia ettevalmistustoetuste
süsteem. Ka teil on kindlasti oma süsteem, kuidas te oma sportlasi toetate. Nüüd tuleb sellele otsa
vaadata ja mõelda, mis on puudu ja mida saaks parandada.
M. Haukanõmm: jooksis läbi ka spordirajatiste kohandamine ja ligipääsetavus küsimus. See teema on
ka meie jaoks oluline. Ministeeriumi roll võiks olla hoida silma peal uutel arendustel, et ka
erivajadustega inimestega arvestataks.
T. Pürn: kindlasti ja see küsimus ei puuduta ainult sporti, vaid kultuuri laiemalt.

PUNKT 2.
Presidendi kokkuvõte aastast 2018
M. Haukanõmm teeb ülevaate möödunud aasta tegevustest, tähtsamatest sündmustest ning meie
sportlaste parimatest tulemustest (Vt EPK majandusaasta aruande tegevusaruanne).

PUNKT 3.
2018 majandusaasta aruanne
S. Falkenberg tutvustab EPK 2018.aasta majandusaasta raamatupidamise aruannet, mis on kõigile
tutvumiseks saadetud ning aruanne on olemas ka EPK kodulehel (vt lisa 2).
S. Falkenberg kannab ette audiitori otsuse ning uurib, kas kohalolijatel on otsuse kohta küsimusi (vt
lisa 3).
M. Haukanõmm palub delegaatidel hääletada.
Hääletus:
POOLT: 4, VASTU: 0
Otsus: majandusaasta aruanne kinnitatud ühehäälselt.
PUNKT 4.
Audiitori kinnitamine 2019. aasta majandusaruandele
S. Falkenberg teeb ettepaneku jätkata järgmisel aastal audiitor Maret Saatusega.
A. Õige: kas siin oleks võimalik tekitada mingit konkurentsi?
M. Haukanõmm: seda oleks tulnud pikemalt ette teatada.
U. Pollisinski: minu ettepanek on jätkata hetkel M. Saatusega ning võtta kolm konkureerivat
pakkumist ja teha ettepanek järgmisele täiskogule uue audiitori valimiseks.
M. Haukanõmm: minu arvates on see väga mõistlik ettepanek.
Hääletus:
POOLT: 4, VASTU: 0
Otsus: EPK 2019. aasta majandusaruande audiitoriks ühehäälselt kinnitatud Maret Saatus. 2020.
aasta täiskogu jaoks hankida kolm konkureerivat hinnapakkumist uue audiitori leidmiseks.

PUNKT 5.
2019. aasta tegevuskava ja eelarve kinnitamine
S. Falkenberg annab ülevaate EPK 2019. aasta tegevuskavast ning eelarvest (vt lisa 4).
Esitatud küsimused:
U. Pollisinski: mida ministeerium mõtleb kaasamise all? Mis on need mõõdetavad tulemused? Kas
see, et meie oma võistlustel on rohkem sportlasi või et tavavõistlustele on kaasatud rohkem
puuetega sportlasi või see, et puuetega inimesed käivad rohkem rahvaspordiüritustel?
S. Falkenberg: ma arvan, et see tähendab esmajoones puuetega inimeste kaasamist rahvasporti ja
rahvaspordiüritustele.
M. Haukanõmm: tegelikult see teema on oluliselt laiem. Sinna läheb ka puuetega inimeste
kaasamine, ka erikoolide kaasamine ning sportimisvõimaluste tutvustamine seal ning ka
tavakoolides. Ja ma leian, et kaasamine tähendab ka kõike seda, mida Urmo mainis. Õnneks ei ole
meile ette antud päris numbriliselt, mida ja kui palju me midagi tegema peame.

S. Falkenberg: siia haakub ka kogu ligipääsetavuse küsimus. Tähtis on teadvustada, et erivajadusega
inimene ei ole ainult pealtvaataja, vaid ta tahab ka ise tegevustes kaasa lüüa.
U. Pollisinski: lihtsalt üks tähelepanek, et tänapäeval on nii palju erinevaid võimalusi olemas, mis
puudutab rahvaspordiüritusi, et mingit eraldi kokkulepet ei olegi vaja. See on ikkagi konkreetselt
inimese enda või klubi või ühingu otsustada. Kui on soov osaleda sellisel üritusel, siis seda ka tehakse.
S. Falkenberg: tõsi, aga ma leian, et meie töö on siiski korraldajaid teavitada ja aidata seda infot
levitada.
M. Haukanõmm palub koosolekul hääletada.
Hääletus:
POOLT: 4, VASTU: 0
Otsus: 2019. aasta tegevuskava ning eelarve ühehäälselt kinnitatud.

PUNKT 6.
2020. aasta esialgse tegevuskava tutvustamine ning arutelu
S. Falkenberg tutvustab 2020. aasta esialgseid plaane.
Koosolek arutleb.
S. Falkenerg uurib, kas alaliidud sooviksid kohtuda EPK sekretariaadiga eelarve aruteluks kõik koos või
eraldi.
A. Õige palub määrata 2020. aasta esialgse tegevuskava ja eelarve esitamise tähtajaks 17.juuni.
U. Pollisinski: mina leian, et kõik alaliidud võiksid eraldi kohtuda sel teemal EPK täitevkomitee ja
sekretariaadiga.
S. Falkenberg: sel juhul on meil selle asjaga juba kiire, aga see on tehtav kindlasti. Sekretariaat saadab
esimesel võimalusel kõikidele alaliitudele küsitluse kohtumise jaoks sobiva aja leidmiseks.
Otsus: info võtta teadmiseks.

PUNKT 7.
EPK ja tema liikmete võimaliku liitumise arutelu
Kohalolijad arutlevad EPK ja tema liikmesorganisatsioonide võimaliku liitumise teemal.
S. Falkenberg ütleb alustuseks, et äsja toimunud EIL aastakoosolek andis oma nõusoleku EIL
juhatusele EIL ja EPK liitumise teemaga tegelemiseks. See ei tähenda loomulikult veel kindlat otsust,
aga alustatakse läbirääkimistega ning arutletakse erinevate võimaluste üle.
R. Aume: see oleks loomulikult hea, kui EPK oleks tugev organisatsioon, aga seda näitab ainult aeg.
Praegu leian, et pimedate seisukohast ei annaks ühinemine midagi juurde. Meil on liikmeid, kelle
jaoks ei oleks EPK liikmeks olemisel mingit mõtet. Pigem näeksin, et abi võib olla koostööst hariduse
valdkonnas.

U. Pollisinski: meie puhul on olukord sama nagu pimedatel. Kõik meie liikmed ei soovi olla EPK
liikmed. Küll aga on meil sportlased, kes võiksid kuuluda otse Paralümpiakomiteesse läbi liikmesklubi.
Mina leian, et sundühendamine ei ole mõistlik.
K. Tiislär: meie puhul on asi ilmselt kõige spetsiifilisem. Otse liikmed me olla ei saa.
A. Õige: nii on, et tulenevalt rahvusvahelise alaliidu suunistest ei ole võimalik Eesti Kurtide Spordiliitu
otse liita.
M. Haukanõmm: kuigi see ei saa ka oluliseks takistuseks. EKSL jääb lihtsalt eraldi juriidiliseks isikuks,
aga EPK assotsieerunud liikmeks.
U. Pollisinski: võib-olla oleks praegu aeg võtta uuesti kätte juba EPK lauale laekunud
liitumistaotlused.
A. Õige: ma leian, et see on väga hea ettepanek. Läbirääkimiste alustamiseks tänaste alaliitudega ja
kunagi liitumistaotluse teinud klubidega oleks praegu väga hea aeg. Sealt juba hiljemalt septembris
või oktoobris tuleks saata uus koosoleku kutse.
M. Haukanõmm: praegu on see protsess jäänud ka suuresti meie põhikirja taha, mis on vananenud.
A. Õige: EPK põhikiri tuleb viia Eesti Vabariigi seadusega kooskõlla, see on paratamatus ja see teema
tuleb paralleelselt liikmeskonna küsimusega ka lauale võtta. Seaduses on väga selgelt öeldud, kes
MTÜ liige olla saab ja kes mitte. Näiteks ei tohi meie liikmeks olla koolid.
V. Villiste: aga mis saab nendest aladest, millega on näiteks tegelenud EIL, aga nüüd hakkab kõike
tegema alaliit?
S. Falkenberg: see oleneb konkreetselt juba alaliidust endast, milline on nende valmisolek.
Erkki Lill: toon näite Invaspordi Liidu kohta, kus kõik tegevus on alati korrektne ja läbipaistev, aga
näiteks Eesti Curlingu Liidu kohta ma seda öelda ei saa. Ma ei näe seal hoolimist ja tähelepanu
ratastoolikurlingu mängijate suhtes.
S. Falkenberg: kõik on tegelikult koostöö küsimus. Kuidas ja millal me eesmärgini jõuame, me ei tea,
sest see oleneb sellest, kuidas meie ja spordialaliitude vaheline koostöö areneb.
R. Loik: mina arvan, et peaksime selgemalt välja ütlema kaks tähtsat asja. Esiteks see, et meie
liikmete liikmeskonnas on liikmed, kes juriidiliselt seal olla ei tohiks, näiteks koolid. Meie peaksime
oma liikmetele andma selles osas konkreetsed suunised, et nad viiksid oma liikmeskonna seadusega
vastavusse. Teiseks meil on täna tugevaid klubisid, kes sooviksid otse astuda EPK liikmeks ja ka selles
osas võiksime anda märku, et see on meie poolt tervitatav. Sellest tulenevalt on mõistetav, et klubide
liitumisel otse EPK liikmeskonnaga jääb alaliitude funktsioone loomulikult vähemaks.
S. Falkenberg: ma teeksin siinkohal kokkuvõtte. EPK saab järgmise kolme nädala jooksul kokku
kõikide oma liikmetega, et rääkida lähemalt 2020 aasta plaanidest ja eelarvest. Teiseks, et me
tegeleksime ühinemise teemaga edasi ja korraldaksime lähiajal veel kohtumisi. Oleme Agitoselt
selleks aastaks saanud toetust, mille arvelt saaksime korraldada veel arutelukoosolekuid. Mina võin
omalt poolt kindlasti oma vastutada võtta kogu raamatupidamise ja rahastuse poole ja välja
selgitada, kuidas 2020. aastal kõik selle poole pealt toimuma hakkab.
A. Õige: laias laastus septembriks peaks olema väga suur selgus, et saaksime sügisel juba järgmisi
samme astuda.

S. Falkenberg: minu ettepanek oleks kohtuda suvel uuesti ja jätkata nende ajurünnakutega ja väga
tervitatav on sportlaste ja kõikide teiste huviliste kaasamine.
U. Pollisinski: kindlasti ka potentsiaalsed uued liikmed.
A. Õige: absoluutselt, väga tervitatav ettepanek.
U. Pollisinski: mis puudutab EPK liikmete liikmeskonda, siis ma leian, et ülevaadet tekitada ei ole
mingi probleem. Panna lihtsalt kõikide liitude info tabelisse.
R. Aume: mis saab nendest liikmetest, kes ei ole alaliidu liikmed otseselt, aga kellega meie teeme
tugevalt koostööd.
S. Falkenberg: koostööd saab alati teha. Selleks ei pea liige olema.
U. Pollisinski: liikmed ja koostööpartnerid võivad olla täiesti erinevad asjad. Koostööpartner ei pea
olema EPK liige.

PUNKT 8.
Muud küsimused
E. Lill: kurlingu probleem on selles, et valiktsükkel paraolümpiale pääsemiseks on 3 aastat. Kuidas
näevad otsustajad seda, kust kohast tulevad need ressursid, et sportlasel oleks võimalik 5 korda
nädalas trenni teha. Iga võistlustel viibitud päevaga kaotab sportlane oma sissetulekus olulise
summa. Võistkonnaaladel on ka see probleem, et ei piisa ainult normi täitmisest ja ma näen, et kui
selles osas mingit muutust ei tule, siis varsti ütlevad need sportlased, et nemad enam ei jaksa edasi
teha. Nende toetuste vahe, mida saavad parasportlased ja tavasportlased samaväärsete tulemuste
eest on karjuv ebaõiglus.
U. Pollisinski: ka mina tegin kunagi arvutused EPK sportlaste ja treenerite kohta vastavalt nendele
põhimõtetele, mille järgi EOK oma sportlastele toetusi jagab ja see summa, mis kokku tuli oli üle
600 000 euro. Ma mõistan, et sellist raha meil hetkel ei ole ja seda välja võidelda on raske.
M. Haukanõmm: siin ongi meie täitevkomitee ja tegevaparaadil tegutsemise koht, et anda see sisend
Team Estoniasse, millest Tarvi Pürn rääkis.
A. Õige: me oleme täna astunud samme, et leida Erkki poolt tõstatatud probleemile lahendus. See
töö käib ja EPK täitevkomitee ja tegevaparaat peavad tegutsema koos veel intensiivsemalt.
U. Pollisinski küsimused ja ettepanekud:
o
o
o
o
o

o

Tulevikus otseülekanded paremini ette valmistada ja ette teatada;
ettepanek kajastada EPK Facebookis rohkem kõikide EPK liikmete tegevust;
lisaks võistluste toimumise infole kajastada ka tulemusi;
võimalusel saata ühe võistluse infot ühe inimese kaudu, et vältida arusaamatusi;
kas teil õnnestus EPC assambleel küsida, miks otsustati muuta EPC noorte mängude
vanuseklasse ujumises?
S. Falkenberg: ei olnud võimalust kahjuks küsida. Assambleel mindi sellest teemast kahjuks
väga kiiresti üle, sest üleüldisest ajakavast oldi väga palju maas. Aga alati on võimalik teha
järelpärimine.
mitme ametinimetuse puhul ametinimetused korrektselt kommunikeerida, tõsta esile
rohkem EPK’d;

o

EPUL’i liikmel on küsimus, kuidas saada kätte infot EVPISL käest? Seni on sellega olnud väga
suuri probleeme.
S. Falkenberg: ka meil on sellega probleeme tekkinud. Üritame omalt poolt neid rohkem
koostööle üles kutsuda.
A. Õige: Kersti, ma palun sind, et sa jagaksid Signe ja Monikaga neid kontakte, kelle poole
pöörduda EVPISL juhatuses.

Koosoleku juhataja:

Koosoleku protokollija:

Monika Haukanõmm

Keit Jaanimägi

Lisa 1

Lisa 3

SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE
EESTI PARALÜMPIAKOMITEE
täiskogule
Oleme üle vaadanud EESTI PARALÜMPIAKOMITEE raamatupidamise aastaaruande, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2018, nimetatud
kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta koostatud tulemiaruannet,netovara muutuste aruannet ja rahavoogude aruannet, raamatupidamise
aastaaruande koostamisel kasutatud oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning muid selgitavaid lisasid. Ülevaadatud raamatupidamise
aastaaruanne on esitatud lehekülgedel 4 kuni 14.
Juhtkonna vastutus raamatupidamisaruannete eest
Juhtkond vastutab selle eest, et see raamatupidamise aastaaruanne koostatakse ja esitatakse õiglaselt kooskõlas Eesti finantsaruandluse
standardiga , ning sellise sisekontrolli eest, mida juhtkond peab vajalikuks sellise raamatupidamise aastaaruande koostamiseks, mis on vaba
olulisest, kas pettusest või veast tingitud väärkajastamisest.
Vandeaudiitori kohustus
Meie kohustuseks on avaldada kokkuvõte raamatupidamise aastaaruande kohta. Ülevaatus viidi läbi kooskõlas ülevaatuse töövõttude
rahvusvahelise standardiga (ISRE) (Eesti) 2400 (muudetud) Möödunud perioodide finantsaruannete ülevaatamise teenus. ISRE (Eesti) 2400
(muudetud) nõuab meilt kokkuvõtte tegemist selle kohta, kas me oleme saanud teadlikuks millestki, mis paneks meid uskuma, et
raamatupidamise aastaaruanne tervikuna ei ole kõigis olulistes osades koostatud kooskõlas rakendatava finantsaruandluse raamistikuga. Selle
standardi kohaselt oleme ka kohustatud järgima asjassepuutuvaid eetikanõudeid.
Raamatupidamise aastaaruande ülevaatus kooskõlas ISRE (Eesti) 2400-ga (muudetud) on piiratud kindlust andev töövõtt. Ülevaatuse käigus
viiakse läbi protseduurid, mis eelkõige tähendab järelepäringute tegemist juhtkonnale ja teistele isikutele majandusüksuses (nagu asjakohane) ja
analüütiliste protseduuride rakendamist, ning hangitud tõendusmaterjali hindamist.
Ülevaatuse käigus läbiviidud protseduurid on palju vähem mahukad kui rahvusvaheliste auditeerimise standarditega kooskõlas tehtud auditi
käigus läbiviidud protseduurid. Seetõttu ei avalda me nende finantsaruannete kohta auditiarvamust.
Kokkuvõte
Ülevaatuse põhjal ei saanud me teadlikuks millestki sellisest, mis paneks meid uskuma, et raamatupidamise aastaaruanne ei esita kõigis
olulistes osades õiglaselt EESTI PARALÜMPIAKOMITEE finantsseisundit seisuga 31.12.2018 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta
finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga .

/digitaalselt allkirjastatud/
Maret Saatus
Vandeaudiitori number 88
OÜ Maret Saatuse Audiitorbüroo
Audiitorettevõtja tegevusloa number 93
Jõe tn 15, Rapla linn, Rapla vald, Rapla maakond, 79513
21.04.2019
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5. 2019. aasta tegevuskava ja eelarve
Ühistegevus
EPK sisekergejõustiku MV

IPC ujumise MM

EPK suvised kergejõustiku MV

IPC kergejõustiku MM

EPK ujumise MV

IWAS World Games

EPK male-kabe MV

EPC Youth Games
Pajulahti Games

5. 2019. aasta tegevuskava ja eelarve
Kaasamis- ja demoüritused
24.05 Parasporti ja istevõrkpalli tutvustav päev Võnnu Keskkoolis
01.06 Tallinna Vanalinnapäevadel paraspordi tutvustamine (istevõrkpall,
ratastoolitennis, teeraja-orienteerumine, novus, ADL-tegevused ((ingl
activities of daily living))
05.06 Parasporti ja istevõrkpalli tutvustav päev Laagna Lasteaed-Põhikoolis
koostöös Eesti Võrkpalli Liiduga
Jooksvalt huvi tundvate koolidele ja asutustele paraspordi tutvustavate
päevade korraldamine.
Kogemuskohtumiste korraldamine koostöös Haapsalu NRK-ga (suvi 2019)
Parasporti koolidele tutvustava projekti ettevalmistustööd
Vabatahtlike võrgustiku loomine ja/või koostööpartneri leidmine

5. 2019. aasta tegevuskava ja eelarve
EPK eelarve
Kulu nimetus
Personalikulud
Kontori üürikulu
Sidekulu
Bürookulu
Vastuvõtukulud
Rmtp ja auditikulud
Lähetuskulud
Transpordikulud
Trükk, kujundus ja reklaam
Litsentsid ja liikmemaksud
Soetatav põhivara
Muud kulud
KOKKU majandamiskulud

Kokku
110 189
13 237
1 685
5 000
4 000
5 080
5 000
2 500
1 000
5 000
5 000
5 250
161 941

Sh riigi toetus
110 189
13 237
1 685
5 000
4 000
5 080
5 000
2 500
1 000
5 000
5 000
5 250
161 941

sh muu tulu
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

5. 2019. aasta tegevuskava ja eelarve
EPK eelarve
Kulu nimetus
Võistlused ja üritused Eestis
Välisvõistlused, sh:

Kokku
3 900
41 483

Jagatavad toetused
Kaasamis- ja demoüritused
Liikumisharrastusprojektid
Koolitused
Medalipreemiad
Reserv
KOKKU EPK KULUD

30 000
20 000
10 000
10 000
20 000
10 000
307 324

- IPC ujumise MM
- IPC Kergejõustiku MM
- IWAS World Games
- EPC Youth Games
- Pajulahti Games

26 080
4 000
1 275
9 500
628

Sh riigi toetus
3 200
41 483
26 080
4 000
1 275
9 500
628

30 000
20 000
10 000
10 000
20 000
0
296 624

sh muu tulu
700
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
10 000
10 700

5. 2019. aasta tegevuskava ja eelarve
EPK KOONDEELARVE
Organisatsioon

Kokku

Sh riigi toetus

sh muu tulu

EPK

307 324

296 624

10 700

EIL

206 176

145 527

60 649

EPUL

85 027

73 323

11 704

EPSL

74 893

59 749

15 144

EKSL

126 532

69 219

57 313

KOKKU

799 952

644 442

155 510

