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Mittetulundusühing Eesti Olümpiaakadeemia 2019. a. majandusaasta aruanne

Tegevusaruanne

Eesti Olümpiaakadeemia missiooniks on olümpialiikumise edendamine Eestis, peamiselt olümpismi üldhumanistlike ideede levitamise ja

erinevate olümpiaharidusprojektide teostamise kaudu. EOA tegevus on suunatud eelkõige lastele ja noortele, kuid selle lahutamatu osa on ka

akadeemilise diskussiooni algatamine ja edendamine erinevatele põlvkondadele laiemat huvi pakkuvates olümpialiikumise olulistes küsimustes.

EOA peamised tegevused 2019. aastal olid järgmised:

•    Kooliolümpiamängude projekti läbiviimine eesmärgiga tutvustada huvilistele olümpiaideed ja populariseerida spordiharrastust läbi koolide

spordielu värvikamaks muutmise (kooliolümpiamängude projektide konkursi läbiviimine, parimate kooli-olümpiamängude toetamine ja

tunnustamine, lühivideote tootmine kooliolümpiamängudest).

•    Professor Atko-Meeme Viru stipendiumi väljaandmine noorteadlasele eesmärgiga aidata kaasa liikumis- ja sporditeaduste

populariseerimisele ning edendada kehalise kasvatuse ja spordi alast kõrgharidust, tervist väärtustavat eluviisi ja olümpialiikumist Eestis.

•    Georg Hackenschmidti raamatuauhinna väljaandmine eesmärgiga propageerida ja esile tõsta eestikeelset spordikirjandust.

•    Rahvusvaheline koostöö Rahvusvahelise Olümpiaakadeemiaga, rahvuslike olümpiaakadeemiatega ning Rahvusvahelise Pierre de

Coubertini Komiteega (Eesti kandidaatide lähetamine Rahvusvahelise Olümpiaakadeemia sessioonidele, Euroopa Olümpiaakadeemiate

Assotsiatsiooni konverentsile ning Rahvusvahelise Pierre de Coubertini Komitee assambleele).

Eesti Olümpiaakadeemia 30. juubeliaasta puhul toimus EOA kevadise aastakonverentsi raames paneeldiskussioon “kuidas hinnata EOA

pärandit?” ning dokumentaalfilmi "Spordielu Eestis läbi Eesti Olümpiaakadeemia 30 tegevusaasta“ esmaesitlus. Ettekannete ja sõnavõttudega

esnesid EOA asutajaliikmed Teet Seene, Kaarel Zilmer, Vahur Ööpik ja Priit Pullerits; tunnustati kõiki kohalolnud asutajaliikmeid. Traditsioonide

kohaselt tunnustati ka 2018. aastal kooliolümpiamänge läbi viinud koole ning anti välja kaheksas Georg Hackenschmidti raamatuauhind 2018.

aastal ilmunud parimale eestikeelsele spordiraamatule. EOA täiskogu raames anti ülevaade Eesti Olümpiaakadeemia ja Rahvusvahelise

Olümpiaakadeemia 2018. a erinevatest olümpiaharidusprojektidest.

2020. aastal jätkame oma tegevust juba olemasolevate olümpiahariduslike projektide (kooliolümpiamängud, noorte sport ja aus mäng)

elluviimisega ning professor Atko-Meeme Viru stipendiumi ja Georg Hackenschmidti raamatuauhinna väljaandmisega (koostöös Eesti Spordi- ja

Olümpia-muusemiga). Olümpia-aastale kohaselt korraldame Tokyo olümpiamängude-järgse arutluskonverentsi eesmärgiga analüüsida Eesti

tippsportlaste ettevalmistust ja esinemist olümpiamängudel ning teha asjatundlikke järeldusi, mis annavad aluse tippsportlaste ettevalmistuse

edasiseks edukuseks. Lisaks plaanime välja anda uue kooliolümpiamänge tutvustava õppevideo. Rahvusvahelises plaanis jätkame tihedat

koostööd Rahvusvahelise Olümpiaakadeemiaga ning anname oma panuse Rahvusvahelise Pierre de Coubertini Komitee juhatuse ning uue

Euroopa Olümpiaakadeemiate Assotsiatsiooni ekspertgruppide töösse.
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2019 31.12.2018 Lisa nr

Varad    

Käibevarad    

Raha 39 622 28 835  

Kokku käibevarad 39 622 28 835  

Põhivarad    

Materiaalsed põhivarad 0 253 2

Kokku põhivarad 0 253  

Kokku varad 39 622 29 088  

Kohustised ja netovara    

Kohustised    

Lühiajalised kohustised    

Võlad ja ettemaksed 115 225  

Kokku lühiajalised kohustised 115 225  

Kokku kohustised 115 225  

Netovara    

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 28 863 19 790  

Aruandeaasta tulem 10 644 9 073  

Kokku netovara 39 507 28 863  

Kokku kohustised ja netovara 39 622 29 088  
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2019 2018 Lisa nr

Tulud    

Liikmetelt saadud tasud 51 28  

Annetused ja toetused 41 000 33 506 3

Kokku tulud 41 051 33 534  

Kulud    

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -21 257 -13 708 4

Jagatud annetused ja toetused -8 000 -9 049 5

Mitmesugused tegevuskulud -899 -1 093  

Põhivarade kulum ja väärtuse langus -253 -612 2

Kokku kulud -30 409 -24 462  

Põhitegevuse tulem 10 642 9 072  

Intressitulud 2 1  

Aruandeaasta tulem 10 644 9 073  
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2019 2018 Lisa nr

Rahavood põhitegevusest    

Põhitegevuse tulem 10 642 9 072  

Korrigeerimised    

Põhivarade kulum ja väärtuse langus 253 612  

Kokku korrigeerimised 253 612  

Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus -110 -235 2

Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,

toetustest
0 -2 000  

Kokku rahavood põhitegevusest 10 785 7 449  

Rahavood investeerimistegevusest    

Laekunud intressid 2 1  

Kokku rahavood investeerimistegevusest 2 1  

Kokku rahavood 10 787 7 450  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 28 835 21 385  

Raha ja raha ekvivalentide muutus 10 787 7 450  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 39 622 28 835  
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2017 19 790 19 790

Aruandeaasta tulem 9 073 9 073

31.12.2018 28 863 28 863

Aruandeaasta tulem 10 644 10 644

31.12.2019 39 507 39 507
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

MTÜ Eesti Olümpiaakadeemia 2019. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud 

kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Eesti

finantsaruandluse standardi põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad  Raamatupidamise

Toimkonna juhendid.

MTÜ Eesti Olümpiaakadeemia kasutab tulude ja  kulude aruande koostamisel Raamatupidamise Toimkonna juhendis nr 14 näidatud tulude

ja kulude aruande skeemi.

MTÜ Eesti Olümpiaakadeemia on koostanud täismahus raamatupidamise aastaaruande eurodes.  

Raha

Raha ja rahalähenditena kajastatakse bilansis ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, pangakontode jääke (v.a. arvelduskrediit), kuni

3-kuulisi tähtajalisi deposiite ning paigutusi rahaturufondidesse ja muudesse ülilikviidsetesse fondidesse, eeldusel, et fond investeerib

finantsvaradesse, mis vastavad raha ja raha ekvivalentide mõistele. Arvelduskrediiti kajastatakse bilansis lühiajaliste

laenukohustuste koosseisus.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu, viitlaekumised ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded (sh. laenunõuded, deposiidid) kajastatakse

korrigeeritud soetusmaksumuses. Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus

allahindlused), mistõttu lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuvas summas. Pikaajaliste finantsvarade korrigeeritud

soetusmaksumuse arvestamiseks võetakse finantsvara algselt arvele saadaoleva tasu õiglases väärtuses, arvestades järgmistel

perioodidel intressitulu sisemise intressimäära meetodil.

Varud

Varud võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukulutustest, tootmiskulutustest ja muudest kulutustest, mis

on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse. Varude kuluks kandmisel kasutatakse FIFO meetodit. Varud

kajastatakse bilansis nende soetusmaksumuses või neto realiseerimisväärtuses, sõltuvalt sellest, kumb on madalam. Neto realiseerimisväärtus

on toote hinnanguline müügihind tavapärase äritegevuse käigus, millest on maha arvatud hinnangulised kulutused, mis on vajalikud

toote müügivalmidusse viimiseks ja müügi sooritamiseks.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on selle soetusmaksumusest 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. Madalama soetusmaksumusega või lühema kasuliku elueaga varaobjektid kantakse kasutusse võtmisel kuluks ning nende üle

peetakse arvestust bilansiväliselt.

MTÜ Eesti Olümpiaakadeemia kasutab materiaalse põhivara amortiseerimisel lineaarset meetodit. 

Materiaalse põhivara  gruppidele on üldjuhul määratud järgmised kasulikud eluead:

Materiaalse põhivara grupp Kasulik eluiga

Maa ei amortiseerita

Ehitised ja rajatised 10-20 aastat

Masinad ja seadmed 5-10 aastat

Muu inventar 2-5 aastat

Finantskohustised

Kohustised, mille maksetähtajad on bilansi kuupäevast arvestatuna üle ühe aasta, on bilansis esitatud pikaajaliste kohustistena, ülejäänud 

lühiajaliste kohustistena. 
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Annetused ja toetused

Sihtfinantseerimine kajastatakse tuluna siis, kui sihtfinantseerimine muutub sissenõutavaks ning sihtfinantseerimisega seotud võimalikud

tingimused on täidetud. Saadud sihtfinantseerimine, mille puhul tuluna kajastamise tingimused ei ole täidetud, kajastatakse

bilansis kohustusena. Tulu sihtfinantseerimisest kajastatakse tulemiaruandes „Annetused ja toetused“ kirjel.

Tulud

Tulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses, võttes arvesse kõiki tehtud allahindlusi ja soodustusi. Tulu kaupade müügist

kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle müüjalt ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt

määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline.

Seotud osapooled

Tehinguteks seotud osapooltega loetakse tehinguid MTÜ Eesti Olümpiaakadeemia liikmetega, juhatuse liikmetega ja nendega seotud

ettevõtetega.

Lisa 2 Materiaalsed põhivarad
(eurodes)

  Kokku

Muud

materiaalsed

põhivarad

31.12.2017  

Soetusmaksumus 1 528 1 528

Akumuleeritud kulum -663 -663

Jääkmaksumus 865 865

  

Amortisatsioonikulu -612 -612

  

31.12.2018  

Soetusmaksumus 1 528 1 528

Akumuleeritud kulum -1 275 -1 275

Jääkmaksumus 253 253

  

Amortisatsioonikulu -253 -253

Allahindlused väärtuse languse

tõttu
-1 528 -1 528

Muud muutused 1 528 1 528

  

31.12.2019  

Soetusmaksumus 0 0

Akumuleeritud kulum 0 0

Jääkmaksumus 0 0
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Lisa 3 Annetused ja toetused
(eurodes)

 2019 2018

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 41 000 33 506

Kokku annetused ja toetused 41 000 33 506

Rahalised ja mitterahalised annetused   

 2019 2018

Rahaline annetus 41 000 33 506

Kokku annetused ja toetused 41 000 33 506

Lisa 4 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

 2019 2018

Üür ja rent 1 200 1 300

Lähetuskulud 3 496 3 231

Ürituste läbiviimise kulud 15 311 7 927

Preemiad 1 250 1 250

Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsesed kulud
21 257 13 708

Lisa 5 Jagatud annetused ja toetused
(eurodes)

 2019 2018

Annetused ja toetused 8 000 9 049

Kokku jagatud annetused ja toetused 8 000 9 049

Lisa 6 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2019 31.12.2018

Füüsilisest isikust liikmete arv 120 120


