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Üritus: U20 EM kergejõustikus, Tallinn Kadrioru staadion 15.-18.07.2021
Taotleja: EESTI KERGEJÕUSTIKULIIT MTÜ

Taotluses
esitatud andmed

Taotletav summa (€)

290 000

Omafinantseering (€)

55 000

Osalejate arv välisriikidest

1650

Külastajate arv välisriikidest

3000

Kokku välisosalejad ja -külastajad

4650

Välisosalejate ja väliskülastajate poolt Eestis tehtavad
eelarve välised kulud (€)
sh maksud (€)

1 501 500
197 773

Eelarves sisalduvad välisosalejate/külastajate poolt Eestis tehtavad kulud (€)
sh maksud (€)
Eelarves sisalduvad rahvusvaheliste kaaskorraldajate ja
välismaiste toetajate toetuse arvelt Eestis tehtavad kulud (€)

772 600
128 767
505 000
84 167

sh maksud (€)
Maksud kokku (€)

410 706

Minimaalne nõutav maksutulu vastavalt taotletavale summale (€)

348 000

Minimaalse nõutava ja taotleja poolt prognoositava maksusumma vahe (€)

+ 62 706

U20 EM kergejõustikus toimub 15.-18. juuli 2021 Tallinnas Kadrioru staadionil. Samalaadne võistlus
on toimunud varem 2011. a Tallinnas, lisaks on 2015. a toimunud U23 EM.
Võistluste korraldaja Eesti Kergejõustikuliit MTÜ omab ligi paarikümne aastast tegutsemisajalugu (äriregistrisse kantud 22.03.1999, käibemaksukohuslane alates 01.01.1994). Taotluse esitamisele eelneva
majandusaasta netovara oli 191 tuh eurot ja bilansimaht 279 tuh eurot ning taotluse esitamise ja järgneval aastal suureneb omakapital 259-280 tuh €-ni ja bilansimaht 420-445 tuh €-ni. 31.03.2019 seisuga
oli ühingul käibevara 377 tuh €, sh raha arvelduskontol 82 tuh €, ehk teatud määral finantsvõimekust
ja reserve Kergejõustiku Liidul on võimalike ette tulevate finantsprobleemide lahendamiseks.
Taotleja poolt prognoositakse, et võistlusel on 1650 välisosalejat, kes viibivad Eestis keskmiselt 7
päeva. Võistlused kestavad 4 päeva, lisaks pidulik avamine ühel õhtul, kokku 5 päeva. Kui lisada saabumise ja minemise päev juurde, tuleb kokku 7 päeva. Tegelikkuses ei tarvitse kõik osalejad olla algusest lõpuni kohal ja see viib keskmise madalamale kui 7. Mõned delegatsioonid võivad viibida ka
kauem, mis tõstab keskmist, kuid pigem võib 7 päeva hinnata optimistlikuks näitajaks, mis ei tarvitse
täituda.
Võistluste pealtvaatajate (Eesti ja välis) üldarvuks prognoositakse 5000 inimest, seda varasema kogemuse põhjal. Riskikohana võib siin välja tuua asjaolu, et juhul kui ka varasematel võistlustel oli 5000
pealtvaatajat, siis kas on võimalik kindlalt väita, et need olid nn unikaalsed inimesed, või sisaldab see
näitaja korduvarvestust, kuna üks ja seesama inimene ostis pileti mitmel erineval päeval ja läks pealtvaatajate arvu kirja mitmekordselt.
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Väliskülastajate arvuks prognoositakse 3000, ehk 1,8 inimest iga välisosaleja kohta, mis on väga ambitsioonikas. Sellises proportsioonis kaaslasi (1,8 inimest osaleja kohta) oli nt 2018. a Tallinna Maratoni
osalejatel, Ironman Tallinn 2018. osalejatel oli 2,0 kaaslast. Otseselt välistada ei saa, et noorte kergejõustiku EM osalejatel on 1,8 kaaslast, aga suur on ka risk, et see näitaja jääb oluliselt madalamaks.
Võistluste külastajate oletatavast üldarvust (5000) moodustaks taotleja prognoosi kohaselt väliskülastajate arv enamuse, ehk 60%. Võrdlusena võib tuua täiskasvanute kergejõustiku Berliini EM näitajad,
kus ööbimisega väliskülastajaid oli üldarvust 14% ja ühepäeva väliskülastajaid 2%, kokku 16%. Berliini
võistluste külastajatest enamuse (56%) moodustasid siseturistid Saksamaa muudest piirkondadest.
Väliskülastajate keskmiseks viibimise ajaks prognoosib taotleja 5 päeva, mis on küllaltki kõrge näitaja
ning sisaldab riski, et see ei tarvitse tegelikkuses selleni ulatuda.
Välisosalejate ja väliskülastajate poolt Eestis tehtavad kulud on taotleja hinnangu kohaselt 1,5 mln €
ning maksutulu sellelt 198 tuh €. Enamuse sellest summast moodustavad väliskülastajate kulutused,
ehk 1 254 tuh € ja maksutulu sellelt 156 tuh €. Külastajate maksutulud 156 tuh € on väga suur riskikoht,
mille puhul pole välistatud, et need jäävad kordades väiksemaks. Kui oletada, et tegelikult saabub
1000 väliskülastajat, siis oleks nende hinnanguline maksutulu 52 tuh €.
Eelarvetuludes on väliskülastajate piletituluks prognoositud 85 tuh €, sellelt maksutulu 14 tuh €. Üldisest piletitulust (105 tuh €) on see 81%, ehk väga kõrge. Kindlasti sisaldub selles prognoosis oluline
risk, et väliskülastajate piletitulu ei osutu nii suureks. Kui eeldada, et õnnestub saavutada kolmandik
eesmärgist (s.t 1000 külastajat), oleks väliskülastajate piletitulult maksutulu 4700 €.
Osalejate eelarve välised kulutused koosnevad toitlustuse ja muude kaupade ostudest, kokku summas
247 tuh €, millelt maksutulu on 41 tuh €. Lisaks neile tehakse välisosalejate kulusid (majutus/toitlustus) võistluse eelarvekuludest, kokku 687 tuh €, ehk 114 tuh €. Siin on rakendatud käibemaksu maksimaalset määra, ehkki kuludes sisaldub ka majutus ja seega maksutulu on tõenäoliselt väiksem. Kui
oletada, et osalustasuna fikseeritud päevatasust (90€ ja lisaliikmetel 130€) on toidu osa 30 € päevas
ja majutus vastavalt 60€ ja 100 €, siis oleks maksutulu 114 tuh € asemel 75 tuh €.
Euroopa Kergejõustikuliidu toetus on 505 tuh €, sellelt maksutulu 84 tuh €. Taaskord on maksutulu
arvestatud maksimaalses määras, aga ka selle summa eest tasutakse nii majutust ja toitlustust (lisaks
veel ajavõtutasud), seega ei tarvitse maksutulu nii suur olla tulenevalt majutuse madamaks maksumäärast. Kui oletada, et 2/3 on majutus ja 1/3 toitlustus jm kulud, siis oleks maksutulu 84 tuh € asemel
56 tuh €.
Võistlejatega soetud maksutulu on taotluse prognoosi kohaselt kokku 240 tuh € (41 tuh € eelarve väline, 115 tuh € eelarveline, 84 tuh € EU kergejõustikuliidu toetus). Sellelt summalt võiks meetme toetus
olla 200 tuh €, aga kuna eelarvelised kulutused ja toetus sisaldavad majutust, siis nn riskivaba summa
oleks sellest veelgi väiksem. EKI arvutuste kohaselt võiks osalejatega seotud maksutulu olla hinnanguliselt 172 tuh € (41 tuh € eelarve väline, 75 tuh € eelarveline, 56 tuh € EU kergejõustikuliidu toetus),
sellele vastav toetus oleks 144 tuh €.
Osalejate ja külastajate maksutulu võiks EKI hinnangu kohaselt olla kokku 229 tuh €, millelt toetus
oleks 191 tuh €. EKI hinnangu kohaselt oleks 290 tuh € toetuse andmine sellele taotlusele väga riskantne ja riskide maandamiseks oleks soovitatav seda summat vähendada vähemalt 100 tuh € võrra,
ehk siis toetus võiks maksimaalselt olla 190 tuh €. Kui riske veelgi vähendada ning eeldada, et välispealtvaatajate arv jääb väga väikeseks, siis võiks toetus olla 144 tuh €.
Kokkuvõtlikult võib väita, eeldusi projekti edukaks läbiviimiseks on ning seda võiks suursündmuste
meetmest toetada, aga väiksemas summas kui taotluses esitatud. EKI hinnangul võiks toetus jääda
pigem vahemikku 140-190 tuh €.
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