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Papiniidu 19,
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Email: boss@neti.ee
Reg.nr. 80009110
A/a. nr. 112 017 59 79 Swedbank, MTÜ Pärnu Surfiklubi.
MTÜ Pärnu Surfiklubi tegevusaruanne 2014.a.
Pärnu Surfiklubi asutati augustis 1996. aastal ning registreeriti ametlikult MTÜ-na
15.03.1997.a. Klubi ametlikku juhatusse valiti Aivar Vorman, Jüri Ausmaa ning
Rene Türk. Aivar Vorman on tänase seisuga klubi juhatuse esimees ning klubil on
uus, 8-liikmeline juhatus. Pärnu Surfiklubi juhatuse liikmed tasusid ega muid
hüvesid klubilt ei saa ning lepingulisi töötajaid ei ole. 2014. aastal oli liikmeid 129.
Aastal 2005 sõlmiti Pärnu Linnavalitsusega kirjalik leping surfiala eraldamiseks
Pärnu Surfiklubile Side tänava mõttelisele pikendusele suunaga Raeküla poole.
Liivale eraldati plats lohede ning purilaudade parkimiseks ning merel alustati
ujumispoide märkimist sellest mõttelisest joonest alates. Edaspidi võis suvehooajal
surfata ainult joonest vasakul Raeküla suunas või siis poide taga. Pärnu Surfiklubi
on rangelt sellest lepingust kinni pidanud ning klubiliikmetele nende õigused ning
kohustused selgeks teinud. Kohustuste hulka kuulub ka mujalt tulnud surfarite
korrale kutsumine, kes teadmatusest võivad kippuda sinna surfama.
Pärnus puhuvad suvehooajal valdavalt edelatuuled, mis on ka põhjuseks, miks just
Side tänava pikendusel asuval alal tegutseme, tuul puhub sinna. Siiski on loodetuule
puhul väga mõnus koht Kullipesa rand Reius ning 1997. aastal otsustasime, et
hakkame kogu klubiga seda randa kevadeti koristama. See traditsioon on elus
tänaseni ning igal kevadel teeme koostöös Tahkuranna vallavalitsusega sealse ranna
läikivpuhtaks. Kõik klubilased, ka need, keda võistlustel või laagrites vähem näha,
on alati koristamistalgutel kohal. Nüüd on see traditsioon ühendatud üleriigiliste
“Teeme ära” talgutega.
Pärnu Surfiklubi on ka kange võistlusi korraldama. Traditsiooniks on saanud
kevadel esimese Bacardi Cupi organiseerimine Pärnus, mille eriti ladusa
korraldamise eest on pärnakad alati kiita saanud. Aastal 2005 korraldasime
Lohefestivali, kus võistluste peaauhinnaks oli Toyota Priuse kuuajaline
kasutamisõigus. Praktiliselt korraldame võistlusi aastaringselt, kuna lohedega saab

sõita ka talvel, lumelaud all. 2010. aasta Pärnu Surfiklubi Talilohe eesotsas olid jälle
kolm Pärnu klubi liiget, osalejaid aga üle Eesti ning ka Lätist.
Surfivõistlusi tuleb pidada siis, kui tuul puhub. Pärnu rändav Sügiskarikas ning
Pärnu Slall on head näited meie korraldatavatest purilaudurite võistlussarjadest,
mille taga suures osas klubiliikmed Jüri Kaldoja ja Taivo Peterson, ning mis
lühikese etteteatamisajaga viiakse läbi just kõige tuulisematel päevadel. Nendel
võistlustel on saanud karastuse ka Pärnu noored surfarid, heaks näiteks Randar
Põld, kes peale Eesti võistluste esikohtade on saavutanud küllaltki häid tulemusi ka
Euroopa Meistrivõistlustel, olles kõige tublim Pärnu Surfiklubi noor tänaseni.
Vanadest olijatest on Jüri Kaldoja edukaim “lauamees”, olles võitnud hulgaliselt
esikohti erinevatel Eestis korraldatavel võistlustel. Tüdrukutest on häid tulemusi
saavutanud Enely Toodu ning naistest on Eesti üks parimaid meie Triina Trei.
Peale võistluste on klubi korraldanud regulaarselt laagreid ning ühiseid jaanipäevi,
mis ka surfamist alati sisaldavad. Peale tavapärase Treimani kandi laagrikohana on
pea kõik Eesti saared läbi laagerdatud, k.a. Vormsi saar. Klubilased Erkki Soosaar
ning Villem Kull on korraldanud viimastel aastatel Naishi lohelaagrit Kihnu saarel,
mis on samamoodi traditsiooniks kujunenud.
Pärnu Surfiklubi liikmed panustavad palju noorte ning uute liikmete koolitusele
ning mitmed meie hulgast on läbinud rahvusvahelise lohesurfiorganisatsiooni IKO
koolituse, saades sellega professionaalse koolitaja staatuse, millega võib leiba
teenida üle kogu maailma. Samas on meie hulgast võrsumas ka surfivõistluste
ametlikke kohtunikke, 2010. aastal on vastava koolituse läbinud meie liikmed
Margo Vesselov ning Erkki Soosaar.
Surfiklubil on välja kujunenud oma atribuutika – logo, särgid, vestid, autokleepsud
jne. Klubil on oma veebileht, mida läbi aastate on kujundanud ning üleval pidanud
meie veebioperaator Väino Tuisk. Alates 2013. aastast võtab tema ameti üle Olavi
Soosaar.
Kuna tegemist on MTÜ-ga, on meid läbi aastate toetanud võistluste, laagrite,
koolituste ning ürituste organiseerimisel palju väga erineva taustaga sponsoreid,
alates eraisikutest kuni suurte ehitusfirmadeni välja. Mõned lahkematest – Amserv
Pärnu, Extreme Sport, Eesti Post, KMR Projekt, Maxwave, Surfhouse, Fund
Ehitus, Andre Reklaam, RRD, GUL, Arista, Melija jne.
Üks meie tubli toetaja on AS YIT, kelle ehitusplatsil oleme saanud autosid parkida
ning kuhu sel aastal plaanime rajada klubile ruumid. Projektikohaselt oleksid seal
seminariruum koolituse tarbeks, saun koos riietusruumiga, klubi puhkeruum,
varustuse ladustamisruum ning baar. Katusel asetsevatel terrassidel saaks vaadet
nautida ning kohvi juua. Ettevõtmine on MTÜ Pärnu Surfiklubi jaoks grandioosne,
peale ehituse enda kulub palju raha ka sellistele toimingutele nagu näiteks
mõõdistamised, elektri, vee ning kanalisatsiooni sisseviimine jne. Oleme heatahtlike

sponsorite, kelle abita ettevõtmine läbi ei läheks, otsingud tõsiselt käsile võtnud ning
tasapisi võtab projekt ilmet.
2012-l aastal ehitasime lõpuni valmis klubihooned Pärnu randa YIT ehitusplatsile
ning korraldasime purjelaudurite võistlussarjad “Pärnu Slall” ning lohelaudurite
võistlussarjad “Amserv Cup”. Sellele lisaks korraldas Pärnu Surfiklubi
järjekordselt Bacardi Funi avaetapi. Korraldasime laagri ning tähistasime
jaanipäeva. Jõulupidu koos aastat kokkuvõtva üritusega pidasime Audru
Kultuurimajas.
2013-l jätkasime kõikide samade traditsiooniliste võistlussarjadega ning üritustega.
Suuremat rõhku panime koolitusele ning tööle noortega. Korraldasime hästi
õnnestunud laagri Saaremaal koos Mändjala Surfiklubiga, külalisesinejaks kuulus
“Nevesis” Tartust. Lohevõistlustel saavutasime häid tulemusi, Eesti jooksvas
edetabelis on esikümnes 6 Pärnu lohelaudurit.
2014-l aastal korraldasime traditsiooniliselt kõik võistlussarjad ning üritused,
millele eelnevatel aastatel olime aluse pannud. Häid tulemusi saavutasime nii lohekui purjelauakiirusrekordite purustamisel. Koostöös Sauga vallaga koristasime
traditsiooniliselt Reiu randa. Hooaja lõpuüritusel Reiuranna motellis esines tõusev
täht maailma rokkmuusika lavadel ansambel Kõu.

Pärnu Surfiklubi juhatuse esimees,
Aivar Vorman
/allkirjastatud digitaalselt/
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2014

31.12.2013

Lisa nr

104

550

2

0

20

3

104

570

104

570

Võlad ja ettemaksed

92

124

Kokku lühiajalised kohustused

92

124

92

124

446

2 464

-434

-2 018

12

446

104

570

Varad
Käibevara
Raha
Nõuded ja ettemaksed
Kokku käibevara
Kokku varad
Kohustused ja netovara
Kohustused
Lühiajalised kohustused

Kokku kohustused

4

Netovara
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem
Aruandeaasta tulem
Kokku netovara
Kokku kohustused ja netovara
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Tulemiaruanne
(eurodes)

2014

2013

Lisa nr

3 520

3 745

5

383

613

6

0

400

7

3 903

4 758

Mitmesugused tegevuskulud

-4 337

-6 776

Kokku kulud

-4 337

-6 776

Põhitegevuse tulem

-434

-2 018

Aruandeaasta tulem

-434

-2 018

Tulud
Liikmetelt saadud tasud
Annetused ja toetused
Tulu ettevõtlusest
Kokku tulud
Kulud
8

7
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2014

2013

Lisa nr

-434

-2 018

20

602

3

-32

13

4

-446

-1 403

-446

-1 403

550

1 953

-446

-1 403

104

550

Rahavood põhitegevusest
Põhitegevuse tulem
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus
Kokku rahavood põhitegevusest
Kokku rahavood
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses
Raha ja raha ekvivalentide muutus
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

2

2
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Kokku netovara
Akumuleeritud tulem
31.12.2012
Aruandeaasta tulem
31.12.2013
Aruandeaasta tulem
31.12.2014

2 464

2 464

-2 018

-2 018

446

446

-434

-434

12

12
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
2014. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusest ja Raamatupidamise Toimkonna
poolt välja antud juhenditest.
Pärnu Surfiklubi on mittetulundusühing ja tal puudub äritegevus ning kasum, seetõttu raamatupidamise aastaaruande koosseisus koostatakse
kasumiaruande asemel tulemiaruanne.
Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.
Annetused ja toetused
Annetusi kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulud, mille kompenseerimiseks annetused on mõeldud. Annetused ja
toetused, mida saadakse eelmistel perioodidel tekkinud kulude eest või millega ei kaasne täiendavaid tulevikku suunatud tingimusi,
kajastatakse tuluna perioodis, millal annetused aset leidsid.

Lisa 2 Raha
(eurodes)

31.12.2014

31.12.2013

Sularaha kassas

13

190

Arvelduskonto

91

360

104

550

Kokku raha

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2013
Ettemaksed
Tulevaste
perioodide kulud
Kokku nõuded ja
ettemaksed

12 kuu jooksul
20

20

20

20

20

20
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Lisa 4 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2014

12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele

92

92

Kokku võlad ja ettemaksed

92

92

31.12.2013

12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele

124

124

Kokku võlad ja ettemaksed

124

124

Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud
(eurodes)

2014

2013

3 460

3 465

0

280

60

0

3 520

3 745

2014

2013

Mittesihtotstarbelised annetused ja toetused

383

613

Kokku annetused ja toetused

383

613

2014

2013

Rahaline annetus

383

613

Kokku annetused ja toetused

383

613

2014

2013

Reklaamiteenus ja ürituse korraldamine

0

400

Kokku tulu ettevõtlusest

0

400

Mittesihtotstarbelised tasud
Liikmemaksud
Sisseastumistasud
Sihtotstarbelised tasud
Muud sihtotstarbelised tasud
Kokku liikmetelt saadud tasud

Lisa 6 Annetused ja toetused
(eurodes)

Rahalised ja mitterahalised annetused

Lisa 7 Tulu ettevõtlusest
(eurodes)
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Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

2014

2013

Üür ja rent

187

187

Energia

884

1 428

Elektrienergia

724

775

Kütus

160

653

Mitmesugused bürookulud

125

127

Valve

406

369

0

597

Muud

2 735

4 068

Kokku mitmesugused tegevuskulud

4 337

6 776

31.12.2014

31.12.2013

129

125

Reklaam

Lisa 9 Tööjõukulud
(eurodes)

Mittetulundusühingul Pärnu Surfiklubi ei ole töötajaid.

Lisa 10 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga

Füüsilisest isikust liikmete arv

Mittetulundusühing Pärnu Surfiklubi ei ole tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestanud tasusid ja muid olulisi soodustusi.
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