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Eesti Koroonamänguliidu 

TEGEVUSARUANNE 2013. aasta kohta 

 
Eesti  Koroonamänguliit (EKML) on avalikes huvides tegutsev mittetulunduslik organisatsioon, mille 

eesmärk ja põhitegevus on suunatud eelkõige koroonamängu arendamisele koostöös teiste 

organisatsioonide ja liitudega. Eesti Koroonamänguliit koordineerib Eestis tegutsevate 

koroonamänguklubide koostööd võistluste läbiviimisel ja vastutab võistlusmäärustiku ajakohastamise ja 

võistlustel nendest kinnipidamise eest. EKML koordineerib ka lauamängude mitmevõistluses (koroona, 

male, kabe, lauatennis) Eesti mesitrivõistluste ja karikavõistluste läbiviimist tihedas koostöös teiste selle 

alaga  tegelevate klubidega.  

 

EKML liikmeteks on juriidilised isikud (klubid, kes viljelevad koroonat ja lauamängude mitmevõistlust).  

 

J u h a t u s: 

- koosseis:  president Heino Merilaine, sekretär Guido Trees, liikmed Maarika Samberg ja Eha 
Pesur 

- tegutses  ühiskondlikus  korras 
- toimunud on 4 juhatuse koosolekut 
- arutati klubi töödese ja tegemistesse puutuvaid küsimusi, neist olid kõige tähtsamad ürituste 

korraldamine ja rahaliste vahendite kasutamine 
 
L i i k m e s k o n d 

- seisuga 31.12.2013.a. kuulub EKML-i 13 klubi, kellest aktiivselt tegutseb 11 klubi.  

 

2013.aaastal liitus EKML-ga MTÜ Sookuninga, kes tegeleb väga aktiivselt noorte koroonamängijate 

arendamisega. Klubi tööd koordineerib ja noori treenib Viire Talts, kes ise osaleb edukalt tiitlivõistlustel, 

samuti võtab ta osa Euroopa riikides toimuvatel novuse võistlustest, viies noortevõistlustele ka oma klubi 

noored. Klubi korraldab spetsiaalselt noortele mitmesuguseid koroonavõistluseid. 

 

EKML liikmed on: 

1) Koeru Spordiklubi  

2) Viljandi Maagümnaasiumi Spordiklubi 

3) Viru-Nigula Spordiklubi 

4) Pärnumaa Koroonamänguklubi Ring  

5) Spordiklubi Vaablane  

6) Peningi Koroonamänguklubi  

7) Koroonamänguklubi Purekkari  

8) Koroonamänguklubi Tirts  

9) Koroonamänguklubi Kehra  

10) Haiba Spordiklubi  

11) Spordiklubi Saare Mäng  

12) Rapla Maakonna Spordiliit  

13) MTÜ Sookuninga  

 

EKML  t e g e v u s  toimub traditsioonilise kalenderplaani alusel: 

- Eesti meistrivõistlused (MV) koroonas kõigis mänguliikides (üksikmäng, paarismäng, segapaarismäng)  

- Eesti koroona võistkondlikud meistrivõistlused (8 meest + 2 naist) 

- Eesti koroona võistkondlik karikavõistlus (4 meest + 1 naine), 3-etapiline 

- Kalju Tiik VIII memoral võistkondlikud (3 meest + 1 naine) 



- Loo 43.auhinnaturniir, Jaak Kaldaru mälestusvõistlus, 2-päevane (üksikmäng, paarismäng, 

segapaarimäng, üksik-paarismäng) 

- Noorte XI seeriavõistlus, 11-etapiline 

- Eesti meistrivõistlused individuaal-võistkondlikus lauamängude mitmevõistluses (male, kabe, koroona, 

lauatennis) ja sama 4-etapiline karikavõistlus  

.- Eesti MV toimuvad noortele ja täiskasvanutele eraldi üritustena, kuid noored osalevad ka täiskasvanute 

üritustel 

- EKML liikmesklubid osalevad aktiivselt ka novuse-turniiridel Lätis, Venemaal, Saksamaal, Ukrainas. 

- Kogu informatsioon võistluste toimumise, juhendite ja tulemuste kohta koos võistlustel jäädvustatud 

fotodega on avaldatud EKML kodulehel http://www.koroona.ee/ Samuti leiab kodulehelt jooksva 

edetabeli, mill arvutamise aluseks on võistlustel saavutatud koht ja selle eest ettenähtud punktid. Kui 

varem peeti edetabelit eraldi nii meestele kui naistele, siis alates 2012.aastast on edetabel ühtne 

Kodulehe informatiivsuse eest on aastaid hoolt kandnud EKML juhatuse liige Guido Trees. 

 

F i n a n t s e e r i m i n e : 

       2013.a. saime rahalisi vahendeid liidu tegevuse korraldamiseks alljärgnevalt: 
  Liikme- ja aastamaksud 11-lt liikmesklubilt       572,00                       
                 KOKKU:       572,00  

  

Sellest kulutati: 
1. Medalite koos paeltega, medalite graveerimise ja karikate soetamiseks 
- Eesti MV paarismängudes 02.02.13 Arukülas       31,25 
- Eesti MV võistkondlik 8M+2N 16.02.13 Arukülas     44,28 
- Eesti 2012.aasta edetabeli parimatele                                                             60,08 
- Eesti MV lauamängude mitmevõistluses 13.04.13 Tihemetsas    23,87 
- Eesti võistkondlik karikavõistlus 4m+1n 06.10.13, 02.11.13, 07.12.13                       127,00 
- SS Kalev lahtised m/v üksik- ja parismängudes 10.- 11.08.13    55,44 
- Eesti karikavõistlus lauamängudes        25,93 
      Kokku auhindadeks:                         367,85 

2. Võistluste organiseerimisega seotud kulud 
- tooner (printeri kassett)                                                                                               25,00 
- kantseleitarbed                     28,42 
- panga teenustasu                     12,35                         
                  Kokku võistluste org.kulud:                      65,77 
 

      KULUD KOKKU:                          433,62 

 

 

 

K o k k u v õ t t e k s 

EKML-i  tegevust  2013. aastal võib lugeda kordaläinuks. Liikmesklubid on jätkuvalt aktiivsed ja 

teotahtelised. Kõik planeeritud üritused said teoks ja läksid korda. 

 

Heino Merilaine 

Eesti Koroonamänguliidu president 
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2013 31.12.2012

Varad   

Käibevara   

Raha 352 214

Kokku käibevara 352 214

Kokku varad 352 214

Kohustused ja netovara   

Netovara   

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 214 211

Aruandeaasta tulem 138 3

Kokku netovara 352 214

Kokku kohustused ja netovara 352 214
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2013 2012

Tulud   

Liikmetelt saadud tasud 572 533

Tulu ettevõtlusest 0 50

Kokku tulud 572 583

Kulud   

Mitmesugused tegevuskulud -434 -580

Kokku kulud -434 -580

Põhitegevuse tulem 138 3

Aruandeaasta tulem 138 3
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2013 2012

Rahavood põhitegevusest   

Liikmetelt laekunud tasud 572 533

Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest 0 50

Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest -434 -580

Kokku rahavood põhitegevusest 138 3

Kokku rahavood 138 3

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 214 211

Raha ja raha ekvivalentide muutus 138 3

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 352 214
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2011 211 211

Korrigeeritud saldo 31.12.2011 211 211

Aruandeaasta tulem 3 3

31.12.2012 214 214

Korrigeeritud saldo 31.12.2012 214 214

Aruandeaasta tulem 138 138

31.12.2013 352 352
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

2013.aasta raamatupidamise aastaaruanne on esitatud eurodes. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud vastavuses Eesti

hea raamatupidamistavaga. Eesti hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele.

Selle põhinõuded on kehtetstatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja

antud juhendid.

Andmeid on võrreldud 2012.a. aastaaruandega.

Rahavoogude aruanne on koostatud otsemeetodil.

Raha

Bilansis kirjeldatakse kirjel "Raha" kassas olevat sularaha ja arvelduskonto jääki.

Tulud

Tulud võetakse arvele tekkepõhiselt vastavalt tulu kajastavatele dokumentidele.

Kulud

Kulud kajastatakse tekkepõhiselt.

Lisa 2 Tööjõukulud
(eurodes)

Eesti Koroonamänguliidul puuduvad palgalised töötajad.

Lisa 3 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2013 31.12.2012

Juriidilisest isikust liikmete arv 13 18

Eesti Koroonamänguliidu juhatuse liikmed ei ole saanud tasu ega muid olulisi soodustusi (töötatakse vabatahtlikkuse alusel).





Tegevusalad
Tegevusala EMTAK kood Põhitegevusala

Spordiklubide tegevus 9312 Jah

Sidevahendid
Liik Sisu

Telefon +372 4461201

Mobiiltelefon +372 5206092

E-posti aadress ekml@hot.ee

E-posti aadress ekml@hot.ee

Veebilehe aadress www.koroona.ee


