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Tegevusaruanne
Eesti Purjelaualiit (EPL) asutati esmakordselt 70-ndate lõpus ja taasasutati mittetulundusühinguna 9. juunil 1998 aastal. EPL on organisatsioon,
mille põhiülesandeks on ühendada kõiki Eestis purjelauasõiduga tegelevaid inimesi ja klubisid, samuti tagada võistluste ja ürituste toimumised
nii tõsimeelsetele sportlastele kui ala harrastajatele.
Eesti Purjelaualiit juhindub arengukavast, milles on sõnastatud organisatsiooni:
-

missioon - Purjelaualiit on keskkonnasõbralike rannaspordi surfialade esindaja ja edendaja nende alade kõikidel tasemetel ja klassides,

-

visioon - Surfispordis on mitu edukat võistlusspordi ala ja surfialad on laialt harrastatud aktiivse ajaveetmise vorm Eestis,

-

põhiväärtused – elurõõm, hoolivus, tulemustele orienteeritus, järjepidev areng.

2017 – 2020 arengukavas fikseeritud fookusvaldkonnad on: surfi teavitus ja populariseerimine, liikmete soovidele vastava üritusprogrammi
koostamine ja läbiviimine, toimiv võistluskalender, koolituse arendamine, spordi toetamine ja tippude juhendamine, toimiv ja kompetentne
struktuur ning programmi rahastuse tagamine. 2017 aasta tegevused juhindusid nimetatud fookusvaldkondadest.
Eesti Purjelaualiidu suurim koostööpartner on Eesti Jahtklubide Liit (EJL). EJL kaudu vahendadakse olümpiaklasside RS:X ja Techno293
koondise tegevust ja koos korraldatakse Eesti meistrivõistluste sarja klassides RS:X, Techno 293 ja Formula. Üha tihedam on koostöö ka
aerusurfi ja talisurfi eestvedajatega, kus tulemiks on mõlema ala korralikud Eesti meistrivõistluste sarjad. Koostöö Lohesurfiliiduga väljendus
ajakirjas Surf 2017 ja ühiselt peetud hooaja lõpupeos.
Eesti Purjelaualiidu egiidi all toimus üle 40-ne surfiürituse. Nende seas klubide võistlused, harrastajate sarja 4 etappi (Pärnus, Narva-Jõesuus,
Hiiumaal ja Saaremaal), hooaja ava- ja lõpuüritus ning traditsiooniline Aegna maraton. Lisaks Eesti Meistrivõistluste sarjad kaheksas surfiklassis
- slaalom, sup, talisurf, kiirussõit, lainesõit, Techno 293, RS:X ja Formula.
Rahvusvahelistest võistlustest toimus Eestis Tallinnas Formula Euroopa karikaetapp & Balti karikasarja etapp & Eesti meistrivõistluste etapp.
Eesti purjelaudurid osalesid kokku 24-l välisvõistlustel. Tiitlivõidud saavutati talisurfis MM-il ja Slaalomi EM-il. Märkimisväärseid tulemusi
saavutati ka RS:X, Formula ja Techno 293 klassides. Aasta Purjetaja tiitli võitis Ingrid Puusta. Aasta Surfari tiitel läks jagamisele – John Kaju ja
Tristen Erik Kivi. Aasta võistlusametniku tiitli võitis Tõnis Kask.
2017 jätkus Purjelaualiidu toetusprojekt noortespordi arengusse. Liidu abil soetatud varustusega osaleti rahvusvahelistel tiitlivõistlustel ja
koondise laagrites. Instruktorite kursuse käigus atesteeriti 12 uut purjelauainstruktorit.
Toodeti hulgaliselt foto- ja videomaterjali, ilmus surfi aastaraamat, liidu kodulehe uudistevoog toimis korralikult. FB purjelaua grupis on ca 1200
liiget.
Järjepidevalt osaleti merealade teemaplaneeringute aruteludes, eri huvigruppide dokumentide koostamise protsessis või erinevates ranna
ligipääsu/hooldus/koristus koostööprojektides.

Eesti Purjelaualiit (EPL) asutati esmakordselt 70-ndate lõpus ja taasasutati mittetulundusühinguna 9. juunil 1998 aastal. EPL on organisatsioon,
mille põhiülesandeks on ühendada kõiki Eestis purjelauasõiduga tegelevaid inimesi ja klubisid, samuti tagada võistluste ja ürituste toimumised
nii tõsimeelsetele sportlastele kui ala harrastajatele.
Eesti Purjelaualiit juhindub arengukavast, milles on sõnastatud organisatsiooni:
-

missioon - Purjelaualiit on keskkonnasõbralike rannaspordi surfialade esindaja ja edendaja nende alade kõikidel tasemetel ja klassides,

-

visioon - Surfispordis on mitu edukat võistlusspordi ala ja surfialad on laialt harrastatud aktiivse ajaveetmise vorm Eestis,

-

põhiväärtused – elurõõm, hoolivus, tulemustele orienteeritus, järjepidev areng.

2017 – 2020 arengukavas fikseeritud fookusvaldkonnad on: surfi teavitus ja populariseerimine, liikmete soovidele vastava üritusprogrammi
koostamine ja läbiviimine, toimiv võistluskalender, koolituse arendamine, spordi toetamine ja tippude juhendamine, toimiv ja kompetentne
struktuur ning programmi rahastuse tagamine. 2017 aasta tegevused juhindusid nimetatud fookusvaldkondadest.
Eesti Purjelaualiidu suurim koostööpartner on Eesti Jahtklubide Liit (EJL). EJL kaudu vahendadakse olümpiaklasside RS:X ja Techno293
koondise tegevust ja koos korraldatakse Eesti meistrivõistluste sarja klassides RS:X, Techno 293 ja Formula. Üha tihedam on koostöö ka
aerusurfi ja talisurfi eestvedajatega, kus tulemiks on mõlema ala korralikud Eesti meistrivõistluste sarjad. Koostöö Lohesurfiliiduga väljendus
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ajakirjas Surf 2017 ja ühiselt peetud hooaja lõpupeos.
Eesti Purjelaualiidu egiidi all toimus üle 40-ne surfiürituse. Nende seas klubide võistlused, harrastajate sarja 4 etappi (Pärnus, Narva-Jõesuus,
Hiiumaal ja Saaremaal), hooaja ava- ja lõpuüritus ning traditsiooniline Aegna maraton. Lisaks Eesti Meistrivõistluste sarjad kaheksas surfiklassis
- slaalom, sup, talisurf, kiirussõit, lainesõit, Techno 293, RS:X ja Formula.
Rahvusvahelistest võistlustest toimus Eestis Tallinnas Formula Euroopa karikaetapp & Balti karikasarja etapp & Eesti meistrivõistluste etapp.
Eesti purjelaudurid osalesid kokku 24-l välisvõistlustel. Tiitlivõidud saavutati talisurfis MM-il ja Slaalomi EM-il. Märkimisväärseid tulemusi
saavutati ka RS:X, Formula ja Techno 293 klassides. Aasta Purjetaja tiitli võitis Ingrid Puusta. Aasta Surfari tiitel läks jagamisele – John Kaju ja
Tristen Erik Kivi. Aasta võistlusametniku tiitli võitis Tõnis Kask.
2017 jätkus Purjelaualiidu toetusprojekt noortespordi arengusse. Liidu abil soetatud varustusega osaleti rahvusvahelistel tiitlivõistlustel ja
koondise laagrites. Instruktorite kursuse käigus atesteeriti 12 uut purjelauainstruktorit.
Toodeti hulgaliselt foto- ja videomaterjali, ilmus surfi aastaraamat, liidu kodulehe uudistevoog toimis korralikult. FB purjelaua grupis on ca 1200
liiget.
Järjepidevalt osaleti merealade teemaplaneeringute aruteludes, eri huvigruppide dokumentide koostamise protsessis või erinevates ranna
ligipääsu/hooldus/koristus koostööprojektides.
Eesti Purjelaualiidul on 16 juriidilist ja 147 füüsilist liiget. Purjelaualiidu riiklik rahaline toetus väljendus Kultuurkapitali toetustes. Püsivaks
sissetulekuallikakas on liikmemaksud. Jätkus ka koostöö eraisikutest ja erafirmadest toetajate ja koostööpartneritega.
Juhatuse liikmetele aruandeaastal töötasusid ega juhatuse liikme tasusid ei makstud.
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2017

31.12.2016

Raha

11 118

16 323

Nõuded ja ettemaksed

12 010

9 590

8 521

8 532

31 649

34 445

31 649

34 445

Võlad ja ettemaksed

459

669

Kokku lühiajalised kohustised

459

669

459

669

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem

33 776

40 259

Aruandeaasta tulem

-2 586

-6 483

Kokku netovara

31 190

33 776

31 649

34 445

Lisa nr

Varad
Käibevarad

Varud
Kokku käibevarad
Kokku varad

2

Kohustised ja netovara
Kohustised
Lühiajalised kohustised

Kokku kohustised

4

Netovara

Kokku kohustised ja netovara
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Tulemiaruanne
(eurodes)

2017

2016

Liikmetelt saadud tasud

4 030

5 554

Annetused ja toetused

1 250

1 000

Tulu ettevõtlusest

17 014

13 567

Kokku tulud

22 294

20 121

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

-13 549

-24 393

Mitmesugused tegevuskulud

-11 331

-2 203

0

-8

-24 880

-26 604

Põhitegevuse tulem

-2 586

-6 483

Aruandeaasta tulem

-2 586

-6 483

Lisa nr

Tulud

Kulud

Muud kulud
Kokku kulud
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2017

2016

Põhitegevuse tulem

-2 586

-6 483

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus

-2 420

-458

11

-6 032

-210

-1 563

-5 205

-14 536

Kokku rahavood

-5 205

-14 536

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses

16 323

30 859

Raha ja raha ekvivalentide muutus

-5 205

-14 536

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

11 118

16 323

Rahavood põhitegevusest

Varude muutus
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus
Kokku rahavood põhitegevusest
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Kokku netovara
Akumuleeritud tulem
31.12.2015

40 259

40 259

Aruandeaasta tulem

-6 483

-6 483

31.12.2016

33 776

33 776

Aruandeaasta tulem

-2 586

-2 586

31.12.2017

31 190

31 190
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
Käesolev aruanne on Eesti heast raamatupidamistavast lähtuv lühendatud raamatupidamise aastaaruanne.
MTÜ EESTI PURJELAUALIIT 2017. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga.
Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti
Vabariigi raamatupidamise seaduses ning Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisulistes määrustes. Aastaaruande koostamisel
on lähtutud Raamatupidamistoimkonna juhendist RTJ 14 “Mittetulundusühingud ja sihtasutused”, milles kirjeldatakse arvestuspõhimõtteid ja
aruannete esitlusviisi mittetulundusühingute Eesti hea raamatupidamistava kohaselt koostatavates raamatupidamise aastaaruannetes.
Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.
Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised varade ja kohustuste hindamist
mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansikuupäeva 31.12.2017 ja aruande koostamise
päeva 26.03.2018 vahemikul.
Raha
Bilansikirjel “raha” kajastatakse ettevõtte rahalised vahendid kassas ja pangakontodel ja raha paigutused rahaturufondidesse ja
muudesse ülilikviidsetesse fondidesse.
Nõuded ostjate vastu
Nõuded on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadatud igat nõuet eraldi, arvestades
teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad arved kajastatakse eraldi real “Ebatõenäoliselt laekuvad arved”
ning lootusetud nõuded on kantud bilansist välja.
Varud
Varud võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, muudest mittetagastatavatest maksudest ja soetamisega seotud otsestest
veokuludest, millest on maha arvatud hinnaalandid ja dotatsioonid. Soetusmaksumust arvestatakse FIFO meetodil.
Materiaalne põhivara
Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööeaga üle 1 aasta ja maksumusega alates
640.- eurost. Väheolulise maksumusega objektid, esemed soetusmaksumusega
alla 640.- eurot, kantakse kasutusele võtmise hetkel 100% kulusse.
Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit.
Amortisatsioonimäärad aastas on põhivara gruppidele järgmised :
masinad ja seadmed 15-25%
muu põhivara 20-33%
Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis jääkmaksumuses.
Tulu
Tulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel saadud või saadaoleva
tasu õiglases väärtuses.
Tulu liikmemaksudest kajastatakse tuluna hetkel, kui see on laekunud.
Sihtotstarbeliste annetuste ja toetuste kajastamine
Konkreetsete stipendiumide jagamiseks laekunud toetused kajastatakse tulemiaruandes tuluna samal perioodil , kui tehakse otsus
vastavate stipendiumite väljamaksmiseks (samal hetkel kajastatakse väljamakstavad stipendiumid kuluna). Toetuse saamisel kajastatakse
seda bilansis kui tulevaste perioodide tulu lähtudes Raamatupidamise Toimkonna juhendist RTJ 12 ning järgides tulude ja kulude vastavuse
9
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printsiipi,
mille kohaselt kajastatakse tulu sihtfinantseerimisest proportsionaalselt sellega seonduvate kuludega.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2017
Nõuded ostjate vastu
Ostjatelt laekumata
arved

12 kuu jooksul
11 859

11 859

11 859

11 859

131

131

20

20

20

20

12 010

12 010

Maksude ettemaksed ja
tagasinõuded
Ettemaksed
Muud makstud
ettemaksed
Kokku nõuded ja
ettemaksed

31.12.2016

12 kuu jooksul

Nõuded ostjate vastu
Ostjatelt laekumata
arved
Ettemaksed
Muud makstud
ettemaksed
Kokku nõuded ja
ettemaksed

9 570

9 570

9 570

9 570

20

20

20

20

9 590

9 590

Lisa 3 Tütarettevõtjate aktsiad ja osad
(eurodes)

Tütarettevõtjate aktsiad ja osad, üldine informatsioon
Osaluse määr (%)

Tütarettevõtja
registrikood

Tütarettevõtja nimetus

10810622

Smartener OÜ

Asukohamaa

Põhitegevusala
31.12.2016 31.12.2017
Purjelauavarustuse
väljarentimine

Eesti

100

100

Tütarettevõtjate aktsiad ja osad, detailne informatsioon:
Tütarettevõtja nimetus
Smartener OÜ
Kokku tütarettevõtjate
aktsiad ja osad, eelmise
perioodi lõpus

31.12.2016

31.12.2017
1

1

1

1

Tütarettevõtja OÜ Smartener soetusmaksumus on bilansis alla hinnatud 0 euroni.
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Lisa 4 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2017

12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele

131

131

Võlad töövõtjatele

328

328

Kokku võlad ja ettemaksed

459

459

31.12.2016

12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele

151

151

Võlad töövõtjatele

328

328

Maksuvõlad

190

190

Kokku võlad ja ettemaksed

669

669

Lisa 5 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga
31.12.2017

31.12.2016

Füüsilisest isikust liikmete arv

147

149

Juriidilisest isikust liikmete arv

16

12

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes
2017

Müügid

Asutajad ja liikmed

2016
Asutajad ja liikmed

4 030

Müügid
5 554
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