EESTI KONJUNKTUURIINSTITUUT
ESTONIAN INSTITUTE OF ECONOMIC RESEARCH
Hinnang „Tallinn Open 2020“ majandusliku mõju arvutuste kohta
Üritus: Tallinn Open 2020, 27.3-2.4 2020
Taotleja: TALLINN OPEN - KR. PALUSALU NOORTE
MAADLUSVÕISTLUS MTÜ

Taotluses
esitatud
andmed

Taotletav summa (€)

65 000

Omafinantseering (€)

61 750

Osalejate arv välisriikidest
Külastajate arv välisriikidest
Kokku välisosalejad ja -külastajad
Välisosalejate ja väliskülastajate poolt Eestis tehtavad
eelarve välised kulud (€)
sh maksud (€)
Projekti tulude eelarves sisalduvad välisosalejate ja -külastajate
poolt Eestis tehtavad kulud (€)
sh maksud (€)
Maksud kokku (€)
Minimaalne nõutav maksutulu vastavalt taotletavale summale (€)
Minimaalse nõutava ja prognoositava maksusumma vahe (€)

2019. aasta
majandusliku
mõju hinnang

2000

2609

350

350

2350

2959

961 595

915 805

132 650

126 288

43 914

37 657

7 319

6 269

139 969

132 557

78 000

78 000

+ 61 969

+ 54 557

Spordiüritus „Tallinn Open 2020“ toimub 27.03 - 02.04.2020 Tallinnas Saku Suurhallis. Praeguses formaadis ja asukohas on Tallinn Open toimunud 2015. aastast. Võistlus toimub kevadel ning seega on
konkurents teiste turistidega majutuskohtade osas madalam kui kõrghooajal.
Võistluste korraldaja TALLINN OPEN - KR. PALUSALU NOORTE MAADLUSVÕISTLUS MTÜ omab viie aastast tegutsemisajalugu (ühing on registreeritud 27.11.2014, käibemaksukohuslane alates 08.12.2014).
Taotluse esitamisele eelneva majandusaasta netovara oli ühingul 7,5 tuh €, taotluse esitamise aastal
5 tuh € ning prognooside kohaselt on sellele järgneval aastal 10 tuh €. Bilansimaht on taotluse eelneval
aastal 22 tuh € ja järgnevatel aastatel suurusjärgus 50 tuh €, ehk mitte eriti suur. EKI hinnangul on
korraldaja finantsnäitajates näha mõningat suurenemise tendentsi, kuid reserve võimalike ettetulevate finantsprobleemide lahendamiseks on ühingul vähe.
Prognoositakse, et võistlusel on 2000 välisosalejat ning 350 külastajat, kokku 2350 inimest. 2019. aastal osales 2022 välisriikide maadlejat, lisaks neile ka treenerid (hinnanguliselt 337 in) ja lisapersonal (u
250 in) ja 350 väliskülastajat. Maadlejate osas olid korraldajal 2019. a kohta täpsed registreerimisandmed, samas treenerite ja lisapersonali ning külastajate kohta täpset statistikat ei olnud ja nende arv
on arvestuslik-hinnanguline. Üldjoontes võib 2020. aasta osalejate ja külastajate prognoosi hinnata
realistlikuks.
TO välisosalejate Eestis viibimise päevade arvu prognoos on 3,4 päeva ja väliskülastajatel 2,2 päeva.
2019. aasta küsitluse tulemuste kohaselt osalejad, kes maadluslaagrist osa ei võtnud viibisid Tallinnas
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keskmiselt 3,0 päeva ja osalejad kes võtsid laagrist osa viibisid 5,6 päeva. EKI hinnangul on prognoositud päevade arvud enam-vähem realistlikud.
Välisosalejate ja külastajate maksutuluks on prognoositud ligikaudu 140 tuh €. 2019. aasta uuringu
kohaselt oli maksutulu 132 tuh €, sellest valdav osa (126 tuh €) tuli osalejate kulutustelt. Ehkki päeva
kohta olid osalejate kulutused suhteliselt madalad (65 € päevas TO turniirist osavõtnutel ja 48 € päevas
nii turniirist kui laagrist osavõtnutel), siis osavõtjate enam kui kahe tuhandene arv viis kogukulutuste
summa üle 900 tuhande euro.
Taotletav toetussumma 65 tuh eurot on minimaalne, mida käesoleva meetme puhul võib rakendada.
Ürituse maksutulu prognoos ületab meetmes minimaalselt nõutavat (78 tuh €) summat 62 tuh € võrra.
Eelmise aasta mõjuhinnangu maksutulu ületab minimaalselt nõutavat summat mõnevõrra vähem, ehk
54 tuh € võrra, aga ka selle kohaselt eksisteerib riskivaru.
Kokkuvõtlikult võib väita, et taotluses toodud informatsioon on asjakohane ja eeldatavalt projekt õnnestub 2019. aasta mõjuhinnangus olid treenerite, lisapersonali ja külastajate arvud hinnangulised ja
kui 2020. aastal nende osas täpsemat arvestust pidada, ei saa välistada, et nende tegelik arv osutub
väiksemaks. Välistada ei saa ka seda, et osavõtjate arv ei ole 2020. aastal nii suur kui 2019. Samas kui
TO mastaap on 2020. aastal enam-vähem võrreldavas suurusjärgus 2019. aasta üritusega, peaks maksutulu osutuma piisavaks, et toetada üritust 65 tuh euroga.
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