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Eesti Koroonamänguliit 
TEGEVUSARUANNE 2011.aasta kohta 

 
 
Eesti  Koroonamänguliit (EKML) on avalikes huvides tegutsev mittetulunduslik organisatsioon, mille 
eesmärk ja põhitegevus on suunatud koroonamängu arendamisele nii Eestimaal kui ka välisriikides, 
koostöös teiste organisatsioonide ja liitudega. EKML-is  tegutsetakse ka aktiivselt lauamängude (male, 
kabe, koroona, lauatennis) mitmevõistlusega.  
 
J u h a t u s: 
- koosseis  Heino Merilaine – president, sekretär Guido Trees, Maarika Samberg, Eha Pesur 
- tegutses  ühiskondlikus  korras 
- toimunud on 6 juhatuse koosolekut 
- arutati  liidu  töödesse ja tegemistesse puutuvaid küsimusi, neist olid kõige tähtsamad ürituste korral- 
  damine ja rahaliste vahendite kasutamine. 
 
L i i k m e s k o n d 
- seisuga  31.12.2011.a. tegutseb aktiivselt 11(üksteist) klubi 
- klubide liikmed osalevad aktiivselt ka teiste organisatsioonide ja liitude töös 
 
L i i d u   t e g e v u s   toimub traditsioonilise kalenderplaani alusel 
- Eesti  igaaastased meistrivõistlused (MV) koroonas kõigis mänguliikides, karikavõistlused (KV) 
põhi- 
  liselt võistkondlikult. 
- Eesti  igaaastased  MV ja KV lauamängude mitmevõistluses. 
- Eesti  MV  toimuvad noortele ja täiskasvanutele eraldi üritustena, kuid noored osalevad ka täiskasva- 
   nute üritustel 
- EKML-i  liikmed osalevad ka aktiivselt välisriikide võistlustel Lätis, Venemaal, Saksamaal, 
Ukrainas.. 
- EKML  on lätlastega läbiviinud maavõistlusi 14 korral (võistkonnas 20 meest + 10 naist), 8-6 Eestile.  
      
K o k k u v õ t t e k s 
EKML-i  tegevust lõppenud aastal võib lugeda kordaläinuks. Liikmed on jätkuvalt aktiivsed ja 
teotahtelised. Kõik planeeritud üritused said teoks ja läksid korda. 
 
 
 
Heino Merilaine 
Eesti KML president 
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2011 31.12.2010

Varad   

Käibevara   

Raha 211 22

Kokku käibevara 211 22

Kokku varad 211 22

Kohustused ja netovara   

Netovara   

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 22 8

Aruandeaasta tulem 189 14

Kokku netovara 211 22

Kokku kohustused ja netovara 211 22
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2011 2010

Tulud   

Liikmetelt saadud tasud 476 456

Tulu ettevõtlusest 72 0

Kokku tulud 548 456

Kulud   

Mitmesugused tegevuskulud -359 -442

Kokku kulud -359 -442

Põhitegevuse tulem 189 14

Aruandeaasta tulem 189 14
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2011 2010

Rahavood põhitegevusest   

Liikmetelt laekunud tasud 476 456

Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest 72 0

Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest -359 -442

Kokku rahavood põhitegevusest 189 14

 

Kokku rahavood 189 14

 

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 22 8

Raha ja raha ekvivalentide muutus 189 14

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 211 22
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2009 8 8

Aruandeaasta tulem 14 14

31.12.2010 22 22

Aruandeaasta tulem 189 189

31.12.2011 211 211
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

1. jaanuaril 2011 ühines Eesti Vabariik euroalaga ja võttis rahvusvaluutana kasutusele euro, mis asendas Eesti krooni. Sellest tulenevalt

on Eesti Koroonamänguliit seisuga 1. jaanuar 2011 teostanud raamatupidamiskontode saldode ümberarvestuse, lähtudes

valuutakursist 15,6466 krooni/euro. 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on esitatud eurodes. Aruandes esitatud võrdlusandmed on

Eesti kroonidest eurodesse ümber arvestatud üleminekukursiga 15,6466 krooni/euro. Kuna nimetatud kurss on ühtlasi ka

varasematel perioodidel kehtinud fikseeritud vahetuskurss, ei tekkinud ümberarvestusest kursierinevusi.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga. Eesti hea raamatupidamistava tugineb

rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi

raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Andmeid on võrreldud 2010.aasta aastaarundega.

Raha

Bilansis kajastatakse kirjel "Raha" kassas olevat sularaha ja arvelduskonto jääki. Rahavoogude aruanne on koostatud otsemeetodil.

Annetused ja toetused

Annetust või toetust, mis on küll mõeldud kasutamiseks teatud kindlas valdkonnas, kuid ei ole otseselt seotud ühegi konkreetse

projekti finantseerimisega, ei loeta sihtotstarbeliseks annetuseks või toetuseks. Selliseid toetusi ja annetusi kajastatakse tuluna hetkel, mil

nende laekumine on praktiliselt kindel.

Tulud

Tulud võetakse arvele tekkepõhiselt vastavalt tulu kajastavatele dokumentidele.

Kulud

Kulud kajastatakse tekkepõhiselt.

Lisa 2 Tööjõukulud
(eurodes)

Eesti Koroonamänguliidul puuduvad palgalised töötajad, tasustatud ei ole ka juhatuse liikmeid.

Lisa 3 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2011 31.12.2010

Juriidilisest isikust liikmete arv 20 20


