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NÕMME KALJU  

Konsolideeritud tegevusaruanne 

Nõmme Kalju FC ja Nõmme Kalju FC Jalgpallikooli (edaspidi koos Nõmme Kalju) konsolideerimise nõue 
tuleneb UEFA poolt nõutavast tingimusest, millega seoses peab aruandekohustuslase aruanded olema 
esitatud konsolideerituna. UEFA litsentsitaotlemises osalevad Klubi ja Kool ühisettevõtjana ühiselt 
kontrollitavas (majandus)üksuses.  

Aruandekohuslase hulka loetakse mistahes teine jalgpalliklubi, kelle suhtes litsentsitaotleja või tema 
jalgpallikooli sidusettevõtjat, litsentsitaotleja üle otsest või kaudset kontrolli omavat isikut, k.a. lõplikku 
kontrolli omavat isikut, mistahes osapoolt, kes omab 10%-st või suuremat hääleõigust, mistahes 
osapoolt, kes omab olulist mõju litsentsitaotleja üle või kelle tegevjuhtkond omab omanikuhuvi, 
hääleõigust ja/või ükskõik millist osalust või mõju seoses tema finants- ja tegevusstrateegia 
juhtimisega. 

Juriidilises struktuuris välja toodud isikud, kes osalevad litsentsitaotlejaga litsentseerimise protsessis 
ning moodustavad aruandekohustuslase kriteeirumi F.01 mõttes: 

 

Finantskriteerium F.01 
 
a) litsentsitaotlejat ning Jalgpalliettevõtte lepingu korral EJL-i liikmeks olevat jalgpallikooli;  
b) litsentsitaotleja jalgpallikooli (kui on);  
c) mistahes muud isikut juriidilises struktuuris, kes teenib tulusid ja/või osutab teenuseid ja/või kannab 
kulutusi seoses alltoodud loetelus toodud jalgpalliliste tegevustega;  
d) mistahes juriidilist isikut, olenemata kas see on kajastatud juriidilises struktuuris, mis teenib tulusid 
ja/või osutab teenuseid ja/või kannab kulutusi seoses alltoodud loetelus toodud jalgpalliliste 
tegevustega.  



 
Jalgpallialased tegevused on muuhulgas:  
a) personali ja töötajate värbamine (vastavalt käesoleva artikli kriteeriumile F.04), sealhulgas neile 
lepingust või seadusest tuleneva tasu maksmine;  
b) mängijate soetamise ja müügi (sh laenud) kulud- tulud;  
c) piletimüük;  
d) sponsorlus ja reklaam;  
e) teleülekande õigused;  
f) kaubandus- ja vastuvõtukulud ja –tulud;  
g) klubi tegevuskulud (kontorikulud, mängupäeva ürituste kulud, reisikulud, kulud skautimisele jms)  
h) finantskulud (sh litsentsitaotleja varade tagamine või pantimine);  
i) mängu- ja treeningrajatistega seotud kulud;  
j) naistejalgpalli tegevusega seotud kulud- tulud;  
k) noortejalgpalli tegevusega seotud kulud- tulud.  
 
Aruandekohustuslase hulka ei pea arvama isikuid:  
a) kes ei täida ülalloetletud jalgpallialaseid tegevusi ja/või kelle tegevus ei ole seotud jalgpalliklubi 
asukoha, varade või brändiga;  
b) kelle mõju on ebaoluline võrreldes kõikide isikutega, kes kuuluvad aruandekohustuslase hulka ning 
nad ei täida ülaltoodud jalgpallialaseid tegevusi (punktid a - k);  
c) kes täidab jalgpallialaseid tegevusi, mis on juba täielikult ühe aruandekohustuslase 
finantsaruannetes kajastatud.  
 
 
MTÜ Nõmme Kalju FC jalgpalliklubi tegemistel on ühiskonnas suur mõju, sh. haridus- kultuuriline 
mõju ning laiapõhjaline toetus, mida hoitakse isikliku pühendumise, kodanikeühenduste, kohalike 
omavalitsuste ja riigi koostöös. 

• Oleme eeskujuks noorte tippjalgpalli ja spordi juurde toomisel; 
• Kasvatame nii jalgpallureid kui ka jalgpalli funktsionääre, toetame perekondliku tegevust ja aktiivset 
liikumist; 
• Talent ja kvaliteet on alati esikohal; 
• Oleme kogukonna jaoks olulisel kohal, kaasame oma tegemistesse klubi liikmeid, sponsoreid, 
kohalikke omavalitsuseid, lapsevanemaid jne; 
• Meil on tugev piirkondlik identiteet, seostume selgelt Tallinna, Nõmme linnaosaga; 
• Oleme avatud ja koostööle orienteeritud Eesti iseseisev ja sõltumatu jalgpalliklubi, mida juhivad 
klubiga emotsionaalselt seotud inimesed. 
 

MTÜ Nõmme Kalju FC 2020. aasta tegevusteks oli: 

 Luua ja arendada jalgpallitraditsioone,  
 kanda edasi oma põhiväärtuseid,  
 kasvatada ja arendada nii noorsportlaseid kui ka profijalgpallureid,  
 kasvatada ja arendada treenereid,  
 panustada uue põvkonna meelelahutusse ja elektroonilise spordi arengusse,  
 ehitada ja arendada infrastruktuuri,  
 ettevalmistada jalgpalli- kooli strateegiat (akadeemia - haridus, sport, eSport),  
 luua ja hoida rahvusvahelisi suhteid,  
 panustada Euroopa ja Eesti jalgpalli arengusse,  
 kaasata kogukonda ning  
 panustada igakülgselt tervise, spordi ja liikumisharrastusse.  

Nõmme Kalju loob tulevikuväärtust! 



 

MTÜ Nõmme Kalju FC on kiiremini kasvav ja arenev tippjalgpalliklubi Eestis. Klubis on 21 võistkonda, 
millest 19 noortevõistkonda, kus treenib ligemale 700 jalgpallurit 16 erineva treeneri käe all. Kogu 
püramiidi tipus on klubi esindusmeeskond, kes osaleb meistrivõistlustel 26 profijalgpalluriga Eesti 
kõrgeimal tasandil, Premium liigas ning esindusmeeskonna duubel, kes osales 2018. aastal Esiliiga ja 
2019. aastast meistrivõistlustel Esiliiga B tasandil, kus jantkti ka 2020. aastal. Nõmme Kalju Naiskond 
manngis 2020. aastal Eesti Meistriliigas ning U19 meeskonnaga osaletii edukalt Eliitliigas. 

 

2020.a hooaja peamist eesmanrki küll ei tanidetud ja klubi esindusmeeskond esindusmeeskond 
saavutas IV koha Premium liigas. 2020 hooajal osales Nõmme Kalju FC esindusmeeskond 
rahvusvahelisel tasandil Euroopa Liigas, mis COVID-19 kriisi tõttu ei toimunud Eestis ning välisriigiis 
toimunud võistlustel kahjuks edu ei saavutatud. 

2017. aastal liitus Nõmme Kalju FC ECA’ga (European Club Association). ECA näol on tegemist 
Euroopa Klubide Liiduga, kuhu kuulub 230 klubi 54st erinevast alaliidust. 2019. aastal valiti Nõmme 
Kalju president Kuno Tehva Euroopa Klubide Liidu juhatusse, kus ta on tegev tänase panevani. 

Nõmme Kalju kasvandikud on esindatud erinevates Eesti jalgpallikoondistes ning 2020. aastaks 
jõudsid omakasvandikest profilepinguni 10 noorsportlast.  

Alates 2016. aastast on Tallinna Linnavalituse otsusega antud Hiiu staadion klubile rendile viieks 
aastaks. Hiiu staadioni ruumides asuvad klubi kontor ja pressikeskus. Staadionil on kaks tribüüni, mis 
mahutavad kuni 2000 inimest. Aastal 2017. renoveeriti koostöös Tallinna Linna ja Eesti Jalgpalli 
Liiduga Hiiu staadioni valgustus, mis tagab kvaliteetsed teleülekanded Premium liiga kohtumistest. 

Igpäevaselt treenib Hiiu staadionil ligi 600 jalgpallurit, aastas korraldatakse staadionil üle 250 ürituse. 
Aastas külastab Hiiu staadionit ligi 70 000 inimest. Hiiu staadion ühendab põlvkondi ja kaasab 
kogukonda. Hiiu staadionil peetakse 18 (2020 aastal peeti neid 13) Premium liiga mängu, kõik 
otseülekandes (ETV2, ETV+, Jalgpall.ee, Soccernet.ee jms). Lisaks Premium liiga mängudele toimuvad 
staadionil madalamate liigade ning noorteliigade mängud. 

Hiiu staadionil on igapäevaselt avatud Kalju FatBike jalgrattarent, mis loob hea sportimisvõimaluse 
aastaringselt ja iga ilmaga. Rattaretk on heaks vahelduseks ka talvisel perioodil suusatamisele ning 
annab võimaluse avastada Nõmme parimaid suusa- ja terviseradu. Hiiu staadionil saab mängida 
liivaväljakul võrkpalli, pidada sünnipäevi ja korraldada muid vabaaja eriüritusi. 

 

• MTÜ Nõmme Kalju FC eesmärk on arendada oma metoodika järgi noormängijaid ning koos 
fännikultuuriga tipptasemel professionaalset jalgpalli; 
• Soovime viia oma metoodika koos arengu-strateegiaga detailselt kõikide klubi juures tegutsevate 
liikmeteni; 
• Valmistame ette Eesti noori Euroopa klubidele; 
• Soovime saavutada silmapaistvaid tulemusi nii Eestis kui välismaal; 
• Soovime välja ehitada tipptasemel klubi taristu, rajada Läänemaale laste laagrikompleksi, mis 
ühendab pärimuskultuuri spordiga, luua hästi toimiv noorte jalgpalliakadeemia ning rahvus-vaheliselt 
tunnustatud ja oma selge identiteediga Eesti jalgpalliklubi; 
• Soovime olla teenäitajad Eesti eSpordis, teeme digipöörde jalgpallis; 
• Talent, töökus ja kvaliteet on alati esikohal – loome tulevikuväärtust; 



Nõmme Kalju Jalgpallikooli noortetöö osakond on arendanud välja põhjaliku noortetöö arengukava, 
milles on kesksel kohal arengukava dokument „Klubi noormängija arendamine välisklubi lepinguni“. 
2018. aastal töötati välja täiesti uus strateegia ning 2019 on alustatud strateegia rakendamist ja seda 
tööd jätkatakse vastavalt arengukavale. 2020. hooajaks on klubi noortetöö osakond välja töötanud ja 
rakendanud Nõmme Kalju klubi enda treeningfilosoofia 

 

2020 arandeperiood 

MTÜ Nõmme Kalju FC ei ole kasumit taotlev organisatsioon. Aruandeperioodil töötas ühingus 
keskmiselt 42 töötajat, nendest 16 noortetreenerit, 7 ametnikku ning 22 profijalgpallurit ning 
palgafond moodustas kokku 537200 eurot, mis moodustab kuni 60% ühingu eelarvest. Muud kulud 
moodustavad erinevate infrastruktuuri rendi- ja ülalpidamiskulud, varustuse, laagrite, koolituste, 
transpordi, meditsiini ja kodumängude ning välislähetuste korralduskulud. Mängijatele maksti 
sportlasetoetusi summas 188 107 eurot. 

Nõmme Kalju FC jalgpallikool arvestas stipendiume 2020. majandusaasta aruande perioodil 25 565 
euro eest. 

Tulud moodustavad osalustasud, riigilt, omavalitsuselt ja alaliidult saadavad toetused spordi 
arendamiseks ja sponsorlus ning müügitulu erinevatest arenguprojektidest. 

 

Seoses eriolukorra ja Covid-19 olukorraga on klubi tegevuses enim kannatada saanud: 

• profi- ja noorsportlased kelle piirangutest tulenevad treeningtingimused on olnud mahult 
väiksemad; 
• mõnevõrra on vähenenud tulud liikmelisuse tasudelt, annetustest, toetustest ja sponsorlusest. 
• mõned kauaaegsed partnerid on lõpetanud tegevuse; - noorliikmete arendamise kava rakendamine 
ja mitmed eriprojektid (laagrid, vanlislaagrid, koolitused, turniirid jms); 
• vähenenud on kogukondlikud tegevused Nõmmel (saamata jäänud tulu infrastruktuurist); 
• vähenenud on kodumängude korralduslikud tegevused ja suhted kogukonnaga (saamata jäänud 
tulu piletimüügist) 
• Budapestis toimunud euromängu korraldus tõi klubile kaasa täiendavaid kulutusi (transport, 
majutus, mängukorraldus). 
 

2020. aastal Covid-19 eriolukorra ajal saadud olulisemad toetused: 

• Töötukassa tööjõukulude toetus (märts, aprill), 
• Kultuuriministeeriumi toetuse Premium liiga klubidele, 
• Haridus- ja teadusministeeriumi erahariduse ja -huvitegevuse kriisitoetus. 
 

Loeme aasta 2020 toimetuleku jätkusuutlikuks ja omame kindlustunnet minnes vastu aastale 2021. 



Nõmme Kalju FC

BILANSS
(konsolideeritud)

31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018
VARAD

Käibevarad
  Raha ja pangakontod 48 512 193 729 36 621
  Nõuded ja ettemaksud 223 447 250 437 343 886
Kokku käibevarad 271 958 444 165 380 508
Põhivarad
  Nõuded ja ettemaksed 10 400 10 400 5 000
  Materiaalne põhivara 49 560 59 904 71 977
  Pikaajalised finantsinvesteeringud 25 25 0
Kokku põhivarad 59 985 70 329 76 977

VARAD KOKKU 331 944 514 495 457 485

KOHUSTISED

Lühiajalised kohustised
  Lühiajalised laenukohustused 12 850 12 850 16 200
  Võlad ja ettemaksed 75 828 77 672 127 043
Kokku lühiajalised kohustised 88 678 90 522 143 243
Pikaajalised laenukohustused
  Pikaajalised laenukohustused 95 500 98 019 308 885
Kokku pikaajalised kohustised 95 500 98 019 308 885

KOHUSTISED KOKKU 184 178 188 541 452 128

NETOVARA

Netovara
  Eelmiste perioodide tulem 325 954 5 357 342 891
  Käesoleva aasta tulem -178 188 320 597 -337 533
  Kokku netovara 147 766 325 954 5 357

KOHUSTUSED JA NETOVARA KOKKU 331 944 514 495 457 485



Nõmme Kalju FC

TULEMIARUANNE (konsolideeritud)

2020 2019
Tulud

Liikmetelt saadud tasud 229 495 237 298
Annetused ja toetused 735 596 1 488 657
Tulu ettevõtlusest 97 135 208 925
Muud tulud 500 -52 740
Kokku tulud 1 062 726 1 882 140

Kulud
  Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -71 010

Jagatud annetused ja toetused -213 672 -256 833
Mitmesugused tegevuskulud -392 875 -597 032
Tööjõukulud -466 204 -661 765
Põhivarade kulum ja väärtuse langus -10 824 -18 172
Muud kulud -12 252 -12 230
Kokku kulud -1 166 837 -1 546 032

Põhitegevuse tulem -104 111 336 108
Kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt -72 541
Intressitulud 5 5 007
Intressikulud -1 541 -20 518
Muud finantstulud ja -kulud 0 0
Aruandeaasta tulem -178 188 320 597



Nõmme Kalju FC

RAHAVOOD
(konsolideeritud)

2020 2019
Rahavood põhitegevusest
Põhitegevuse tulem -104 111 336 096
Korrigeerimised
Põhivarade kulum ja väärtuse langus 10 824 18 172
Muud korrigeerimised -15 238 -9 691
Kokku korrigeerimised -4 414 8 481
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus -1 605 131 740
Varude muutus -24 057 -479
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus -6 494 -91 013
Kokku rahavood põhitegevusest -140 681 384 825
Rahavood investeerimistegevusest
Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade soetamisel -480 -15 770
Tasutud muude finantsinvesteeringute soetamisel 0 -25
Antud laenud 0 0
Antud laenude tagasimaksed 0 19 453
Laekunud intressid 5 7
Kokku rahavood investeerimistegevusest -475 3 665
Rahavood finantseerimistegevusest
Saadud laenud 155 000 51 500
Saadud laenude tagasimaksed -155 000 -260 569
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed -2 519 -1 796
Makstud intressid -1 541 -20 519
Kokku rahavood finantseerimistegevusest -4 060 -231 384
Kokku rahavood -145 216 157 106
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 193 728 36 622
Raha ja raha ekvivalentide muutus -145 216 157 106
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 48 512 193 728

Nõmme Kalju FC

Netovara muutuste aruanne (konsolideeritud)
(eurodes)

Akumuleeritud tulem
31.12.2018 5 358 5 358
Aruandeaasta tulem 320 596 320 596
31.12.2019 325 954 325 954
Aruandeaasta tulem -178 188 -178 188
31.12.2020 147 766 147 766

Kokku netovara



Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Konsolideerimine

Raha

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustised

Nõuded ja ettemaksed

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad
Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on selle soetamismaksumusest maha arvatud akumuleeritud kulum ja vara 
väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Olulisuse printsiibist lähtudes kajastatakse põhivarana need varaobjektid, 
mille soetusmaksumus ületab 640 eurot ja mille kasulik eluiga on üle ühe aasta.
Ettevõte kasutab materiaalse põhivara amortiseerimisel lineaarset meetodit.
Mängijate soetamise kulusid ei kapitaliseerita, st need kantakse kuluks tekkimisel.
Põhivarade arvelevõtmise alampiir 640 eurot

2020.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti finantsaruandluse standard/hea tava, Majandusaasta 
aruande taksonoomiast 2020.
Majandustehingud kirjendatakse soetamismaksumuse printsiibi kohaselt, nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. 
Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.
Mängijate soetamise kulusid ei kapitaliseerita, st need kantakse kuluks tekkimisel.
Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Arvestusvaluutaks on euro, mis on ka selle käesoleva aruande esitusvaluutaks, kõiki teisi valuutasid loetakse 
välisvaluutadeks.
Kõik välisvaluutas toimunud tehingud on kajastatud eurodes, vastavalt tehingupäeval kehtinud Euroopa Keskpanga 
kursidele.
Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas.
Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil. Investeerimis- ja 
finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval kehtinud Euroopa Keskpanga 
valuutakursid.
Välisvaluutas fikseeritud kohustused seisuga 31. detsember 2019 on ümber hinnatud Eurodesse bilansipäeval kehtinud 
Euroopa Keskpanga valuutakursside alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on kasumiaruandes 
kajastatud perioodi tulu ja kuluna.

Nõudeid on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne 
nende nominaalväärtusega. Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. 
Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime 
kohta.

Nõmme Kalju FC (edaspidi Klubi) ja Nõmme Kalju FC Jalgpallikooli (edaspidi Kool) konsolideerimise eesmärgiks on siduda 
Kooli aruanded Klubi omasse ühtseks aruandeks, arvestades asjaolu, et mõlema ühingu juhtimises osalevad enamuses 
samad isikud ning Klubi juhtkond omab kontrolli ka Kooli otsuste tegemisel. Konsolideeritud aruannetes kajastatakse 
toodud ühingud rida-realt konsolideerituna (SME IFRS 9.2), jättes välja vastastikused nõuded-kohustused.



Finantskohustised

Annetused ja toetused

Tulud

Seotud osapooled
• asutajad ja liikmed;
• ühise kontrolli all olevad juriidilised isikud või oluline mõju aruandekohustuslase üle;
• tütarettevõtjad;
• sidusettevõtjad;
• tegev- ja kõrgem juhtkond;
• tegev- ja kõrgema juhtkonna lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad;
• ühisettevõtted, milles aruandekohustuslane osaleb;
• juriidilise isiku või tema emaettevõtja võtmeisikud;

Kõik finantskohustused (võlad tarnijatele, võetud laenud, viitvõlad ning muud lühi- ja pikaajalised 
võlakohustused)võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid 
kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.
Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu 
lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.

Sihtfinantseerimise kajastamisel on lähtutud brutomeetodist. Tegevuskulude sihtfinantseerimise kajastamisel lähtutakse 
tulude ja kulude vastavuse printsiibist. Saadud toetus kajastatakse kasumiaruandes tuluna.

Tulu kaupade ja teenuste müügist kajastatakse hetkel, kui kaup või teenus on ostjale kättesaadavaks tehtud, lähtudes 
lepingus määratud kuupäevast ning müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust 
saadava tasu laekumine on tõenäoline.
Intressitulu kajastatakse nõude sisemisest intressimäärast.



Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

10 000Mängijate üleminekutega seotud nõuded  seisuga 31.12.2020



Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

Lisa 4 Pikaajalised finantsinvesteeringud

2019 soetati võlakiri, tähtaeg 31.12.2024, intressimäär 12.00 %, alusvaluuta EUR



Lisa 5 Materiaalsed põhivarad

Lisa 6 Immateriaalsed põhivarad

Immateriaalsed põhivarad puuduvad.
Mängijate soetamise kulusid ei kapitaliseerita, st need kantakse kuluks tekkimisel.



Lisa 7 Laenukohustised

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed

31.12.2020 12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele 13 652 13 652
Võlad töövõtjatele 29 063 29 063
Maksuvõlad 25 783 25 783
Muud võlad 20 479 20 479
  Intressivõlad 7 459 7 459
  Muud viitvõlad 20 20
Saadud ettemaksed 200 200
  Muud saadud ettemaksed 200 200
Kokku võlad ja ettemaksed 89 177 89 177

31.12.2019 12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele 9 389 9 389
Võlad töövõtjatele 37 350 37 350
Maksuvõlad 23 253 23 253
Muud võlad 25 479 25 479
  Intressivõlad 7 459 7 459
  Muud viitvõlad 20 20
Saadud ettemaksed 200 200
  Muud saadud ettemaksed 200 200
Kokku võlad ja ettemaksed 95 671 95 671



*Mängijate üleminekutega seotud lühi- ja pikaajalised kohustused puuduvad seisuga 31.12.2020



Lisa 9 Eraldised

Eraldisi pole moodustatud

Lisa 10 Tingimuslikud kohustised ja varad

Tingimuslikke kohustisi ja varasid raamatupidamiskohustuslasel pole

Lisa 11 Annetused ja toetused



Lisa 13 Tulu ettevõtlusest

Lisa 13 Jagatud annetused ja toetused
2020 2019

Maksuvabad stipendiumid 25 565 256 833
Sportlastoetused 188 107 0
Kokku jagatud annetused ja toetused 213 672 256 833

Aruandeperioodi lõpus arvestatud, kuid bilansipäevaks väljamaksmata 
summad:

0 10 676



Lisa 14 Mitmesugused tegevuskulud
2020 2019

Mängijate ülemineku kulud 4 600 5 360
Kodumängude korralduskulud 15 160 58 179
Eesti meistrivõistluste osavõtutasu 8 520 9 470
Võistkondade välissõitude kulud 60 898 140 222
Turundus-, sponsorlus- ja reklaamikulud 5 108 17 557
Klubisümboolikaga toodete omahind 2 135 5 006
Muu äritegevuse kulu 0 46
Klubile kuuluvate ja tema kasutuses olevate hoonete ja 
rajatistega seotud kulud

89 485 164 106

Klubi administreerimiskulud 170 795 153 157
Meditsiinitarvikud- ja teenused 14 339 15 968
Mänguvormid jm varustus 6 353 13 234
Jalgpalliga mitteseotud tegevuste kulu 0 0
Erakorralised kulud 12 924 150
Muud klassifitseerimata tegevuskulud 2 558 2 451
Kokku mitmesugused tegevuskulud 392 875 584 905

sh,
Tasud vahendajatele/agenditasud: 1 000 1 760
Mängijaõigused: 3 600 3 600

Lisa 15 Tööjõukulud
2020 2019

Mängijate palgakulu 147 389 264 165
Mängijate töötasudelt makstud maksud 49 474 85 032
Mängijatele makstud stipendium 25 565 256 833
Mängijatele makstud sportlasetoetus 188 107 0
Muud mängijatele tehtud väljamaksed 2 886 0

Mängijate tööjõukulud 415 441 608 049
Muu personali palgakulu 250 230 228 931
Muu personali töötasudelt makstud maksud 84 238 81 418
Muud personalile tehtud väljamaksed 37 356 24 358

Muu personali palgakulu 371 824 334 707
Puhkusereserv 5 883 2 219
Kokku tööjõukulud 755 792 920 617
Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide 
otsese kuluna

71 010 0

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 38 36



Lisa 16 Seotud osapooled
Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga 2020 2019
Füüsilisest isikust liikmete arv 2 2

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

Laenud

Kaupade ja teenuste ostud ja müügid

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud 
olulised soodustused

2020 2019

Arvestatud tasu 39 025 40 407

Kinnitame, et tehingud seotud pooltega tehti tingimustel, mis võrduvad 
turutingimustega.

2019
Antud laenude 
tagasimaksed Saadud intressid Intressimäär Alusvaluuta Lõpptähtaeg

Asutajad ja liikmed
liikmed 15000 12% EUR 31.12.2018

Kaupade ja teenuste ostud 2020 2019
Tegev- ja kõrgem juhtkond 
ning olulise osalusega 
eraisikust omanikud ning 
nende valitseva või olulise 
mõju all olevad ettevõtjad

30 100 17 600

Nõuded Kohustused Nõuded Kohustused
Asutajad ja liikmed 4 730 12 850 7 763 12 850
Sidusettevõtjad
Tegev- ja kõrgem juhtkond 
ning olulise osalusega 
eraisikust omanikud ning 
nende valitseva või olulise 
mõju all olevad ettevõtjad

659 650

Olulise osalusega juriidilisest 
isikust omanikud ning nende 
valitseva või olulise mõju all 
olevad ettevõtjad

80 80

Tegev- ja kõrgema juhtkonna 
ning olulise osalusega 
eraisikust omanike lähedased 
pereliikmed ning nende 
valitseva või olulise mõju all 
olevad ettevõtjad

6 231 6 044

31.12.2020 31.12.2019



Lisa 17 Sündmused pärast aruandekuupäeva

2020. aastal alguse saanud SARS-CoV-2 (COVID-19) viirusel algas uus puhang 2021. aasta hakul ja see on jätkuvalt ohuks 
meelelahutus-, sporditegevus-, lõbustus- ja vaba aja tegevuste toimimisele. Tulenevalt sellest rakendab MTÜ juhtkond 
jätkusuutlikkuse tagamiseks tegevuse vähendamise, veebipõhiste individuaal-treeningute võimalusi ning taotleb vajadusel 
riigi ja omavalitsuse pakutavat toetust erinevate meetmete raames.
Juhtkond on veendunud, et MTÜ suudab oma tegevust jätkata ning tagada MTÜ jätkusuutlikkuse pikemas perspektiivis.
Aastal 2021 on planeeritud algust teha Hiiu staadioni põhjaliku renoveerimisega, mis põhilises osas finantseeritakse 
Tallinna linna eelarvest, 650 000 eurot EJL poolt klubile eraldatud infrastruktuuri arendamise toetusest ning osaliselt ka 
klubi omavahenditest.



 

Aruande allkirjad 

 

Aruande lõpetamise kuupäev on: 31.03.2021 

 

Nõmme Kalju FC MTÜ (registrikood: 80048819) ja Nõmme Kalju FC Jalgpallikool 
MTÜ (registrikood: 80278560) 01.01.2020 - 31.12.2020 konsolideeritud 
majandusaasta aruande andmete õigsust on kinnitanud: 

 

 

 

Kuno Tehva 

(juhatuse liige) 

31. märtsil 2021 

 

 


