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Tegevusaruanne 

 
MTÜ JK Narva Trans põhitegevus on sporditegevus. 

 

MTÜ JK Narva Trans peab ülal jalgpallimeeskonda, kes mängib Eesti Jalgpalli Meistrivõistluste Meistriliigas, aga ka klubis on naistevõistkond, 

kes mängib Naiste Meistrivõistlustel ja veel 6 noortemeeskonda, kes mängivad Eesti Noorte Meistrivõistlustel. Klubis töötab kolm noortetreenerit 

ja esindusvõistkonda peatreener, massöör amatöörjalgpallurid ja mitteamatöörjalgpallurid. Vabatahtliku alusel töötavad pressiesindaja, turvajuht 

ja sekretariaadi töötajad. JK Narva Trans juhatuse töötab palgata. 

 
Klubi saab toetust UEFA, EJLiidu ja kohaliku omavalitsuse poolt, mis selles aastas on koostanud 386452EUR, selle hulgas on eraldatud KOV 

poolt 101790EUR. UEFA solidaarsusraha - 11782EUR. EJLiidu poolt noortetöö arendamiseks – 2084EUR.. 

 
Klubi tegevuse eesmärgiks on jalgpalli populariseerimine ja arendamine Narva linnas tervislik eluviisi propageerimine ja noortesportlaste 

kasvatamine. 

   
 
MTÜ Jalgpallikool Narva Trans põhitegevus on sporditegevus. 

Spordikooli tegevuse eesmärgid on pakkuda lastele ja noortele võimalusi süvendatud spordiõppeks ja isiksuse arenguks; võimaldada lastele ja 

noortele saavutada kõrgeid sportlikke tulemusi nii üleriigilises kui rahvusvahelises konkurentsis; arendada lastes ja noortes soovi tegutseda 

spordivõistluste ja –ürituste organisaatoritena ja spordikohtunikena; kasvatada tulevasi sporditreenereid. 

Eesmärkide saavutamiseks Spordikool: organiseerib õppekava alusel teoreetilist ja praktilist spordiõpet; võimaldab andekatel noortel läbi 

kaasaegse treening- ja võistlustegevuse saavutada maksimaalseid sportlikke tulemusi; korraldab treeninglaagreid, spordivõistlusi ning loob 

tingimusi osalemiseks üle-eestilises ja rahvusvahelises võistlussüsteemis; õpetab noortele teoreetilisi teadmisi sportimisest ja spordiliikumisest 

ning annab edasi praktilisi kogemusi teiste juhendamiseks, võistluste läbiviimiseks ning spordikohtunikuna tegutsemiseks. 

MTÜ Jalgpallikool Narva Trans oma tegevuses toetatakse JK Narva Trans poolt. Narva Linnavalitsuse ja Spordikoolituse -ja Teabe SA poolt. 

2018 aastas kool sain toetus üldsummas 37606EUR. Koolis trenib 149 last ja töötab 4 treenerit. 
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Raamatupidamise aastaaruanne 

 
Bilanss 
(eurodes) 

 
 

 31.12.2018 31.12.2017 Lisa nr 

Varad    

Käibevarad    

Raha 224746 51 087 2 

Nõuded ja ettemaksed 7 864 5 533 3 

Kokku käibevarad 232 610 56 620  

Kokku varad 232 610 56 620  

Kohustised ja netovara    

Kohustised    

Lühiajalised kohustised    

Laenukohustised 9 500 9 500 5 

Võlad ja ettemaksed 14 893                11 823 6 

Kokku lühiajalised kohustised 24 393 21 323  

Kokku kohustised 24 393 21 323  

Netovara    

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 35 297 31 695  

Aruandeaasta tulem 172 920 3 602  

Kokku netovara 208 217 35 297  

Kokku kohustised ja netovara 232 610 56 620  
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Tulemiaruanne 
(eurodes) 

 
 

 2018 2017 Lisa nr 

Tulud    

Liikmetelt saadud tasud 7 332 6385  

Annetused ja toetused 424 194 185 867 8 

Tulu ettevõtlusest 84 976 97 045 9 

Muud tulud 1   

Kokku tulud 516 503 289 297  

Kulud    

Mitmesugused tegevuskulud -133 941              -127 348 10 

Tööjõukulud -209 649 -158 352 11 

Kokku kulud -343 590 -285 700  

Põhitegevuse tulem 172 913 3 597  

Intressitulud 0 5  

Muud finantstulud ja -kulud 7 0  

Aruandeaasta tulem 172 920 3 602  
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Rahavoogude aruanne 
(eurodes) 

 
 

 2018 2017 Lisa nr 

Rahavood põhitegevusest    

Põhitegevuse tulem 172 913 3 597  

Korrigeerimised    

Muud korrigeerimised 7 0  

Kokku korrigeerimised 7 0  

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus -2 332 -4 212  

Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus 3 071 -3 390  

Laekunud intressid 0 5  

Kokku rahavood põhitegevusest 173 659 -4 000  

Rahavood finantseerimistegevusest    

Saadud laenude tagasimaksed 0 9 500  

Kokku rahavood finantseerimistegevusest 0 9 500  

Kokku rahavood 173 659 5 500  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 51 087 45 587 2 

Raha ja raha ekvivalentide muutus 173 659 5 500  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 224 746 51 087 2 



JALGPALLIKLUBI NARVA TRANS 2018. a. majandusaasta aruanne 

7 

 

 

Netovara muutuste aruanne 
(eurodes) 

 
 

  Kokku netovara 

Akumuleeritud tulem 

31.12.2016 31 695 31 695 

Aruandeaasta tulem 3 602 3 602 

31.12.2017 35 297 35 297 

Aruandeaasta tulem 172 920 172 920 

31.12.2018 208 217 208 217 
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Raamatupidamise aastaaruande lisad 

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted 

 
Üldine informatsioon 

MTÜ JK Narva Trans juhatus on koostanud 2018.a. majandusaasta aruande, mis kajastab aruandeperiood alates 01.01.2018 kuni 

31.12.2018-ni. Majandusaasta aruanne on koostanud eesti eurodes. Majandusaasta aruanne on koostatud kooskõlas Eesti Finantsaruandluse 

Standardiga. Eesti Finantsaruandluse Standardi põhinõuded kehtestati EV Raamatupidamise seadusega, mis jõustus 01.01.2003 

ja mida täiendavad EV raamatupidamise Toimkonna juhendid ja protokollilised otsused. 

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud ka muudest Eesti Vabariigi seadusandlikest aktidest, millega 

reglementeeritakse aruannete koostamist, ning Eesti Jalgpalli Liidu poolt kinnitatud klubide litsentseerimise nõuetest. 

Raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt MTÜ vara, kohustusi, omakapitali ja finantsseisundit. Juhatuse hinnangul 

on MTÜ JK Narva Trans jätkuvalt tegutsev majandusüksus. 

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused Majandustehingud kirjendatakse soetamismaksumuse printsiibi kohaselt, 

nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt. 

Kasumiaruande koostamisel on kasutatud I skeemi. Nii kasumiaruandes kui lisades, milles on avalikustatud selgitused kasumiaruande kirjete 

kohta on tulud kajastatud positiivsete ja kulud negatiivsete (st miinusmärgiga) summadena. 

 
 

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused 

Raamatupidamises kasutatav arvestuspõhimõte ning informatsiooni esitusviis peavad olema kooskõlas käesolevas seaduses 

sätestatud nõuete ja alusprintsiipidega ning Eesti hea raamatupidamistavaga. 

 
 

Raha 

Raha ning raha ekvivalendid kajastatakse raha kassas ja pangas arvelduskontodel. 

 

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustised 

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursid. 

Välisvaluutas fikseeritud monetaarsed varad ja kohustused on bilansipäeva seisuga ümber hinnatud eurodesse bilansipäeval ametlikult 

kehtinud Eesti Panga valuutakursside alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on 

kasumiaruandes kajastatud periooditulu ja -kuluna. 

 
 
 

Finantsinvesteeringud 

Lühiajaliste finantsinvesteeringutena kajastatakse kauplemiseesmärgil hoitavad väärtpaberid. Pikaajaliste finantsinvesteeringutena 

kajastatakse väärtpaberid, mida tõenäoliselt ei müüda lähema 12 kuu jooksul. Lühi- ja pikaajalisi finantsinvesteeringuid aktsiatesse 

kajastatakse õiglases väärtuses, juhul kui see on usaldusväärselt hinnatav. Aktsiaid, mille õiglane väärtus ei ole 

usaldusväärselt hinnatav,kajastatakse soetusmaksumuses. 

Kauplemiseesmärgil soetatud finantsvarade õiglase väärtuse muutused kajastatakse kasumi või kahjumina aruandeperioodi kasumiaruandes. 

 
 
 

 
Nõuded ja ettemaksed 

Nõudeid ja kohustusi 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. 

 
 
 

Varud 

Finantsvarad ja finantskohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantsvara või -kohustuse 

eest makstava või saadava tasu õiglane väärtus. Algne soetusmaksumus sisaldab kõiki finantsvara või -kohustuse soetamisega 

otseselt kaasnevaid tehingukulutusi. 

 
 

Varude soetusmaksumuse arvestuspõhimõtted 
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Finantskohustused kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. 

Finantsvarad eemaldatakse bilansist siis, kui ettevõte kaotab õiguse finantsvarast tulenevatele rahavoogudele või ta annab 

kolmandale osapoolele üle enamiku finantsvaraga seotud riskidest ja hüvedest. 

Finantskohustus eemaldatakse bilansist siis, kui see on rahuldatud, lõpetatud või aegunud 

 
 
 

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad 

Põhivarana võetakse arvele varad soetusmaksumusega üle 5000 EUR ning kasutuseaga üle ühe aasta. Põhivarad võetakse arvele 

soetamismaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutuselevõtmist võimaldavatest kuludest. Materiaalset põhivara kajastatakse 

bilansis jääkmaksumuses. Kapitalirendile võetud materiaalse põhivara arvestus toimub sarnaselt ostetud põhivaraga. 

Ettevõte kasutab materiaalse põhivara amortiseerimisel lineaarset meetodit. Materiaalse põhivara gruppidel on üldjuhul 

määratud järgmised amortisatsiooninormid/kasulikud eluead: 

Materiaalse põhivara grupp Amortisatsiooninorm Kasulik eluiga 

Ehitised ja rajatised 5 - 10% 10 –20 aastat 

Seadmed ja sõidukid 10 – 30% 3 – 10 aastat 

Muu inventar 10 – 30% 3 – 10 aastat 

Materiaalse põhivara objekti spetsiifika tõttu võib selle kasulik eluiga erineda muu sarnase grupi omast. Sellisel juhul vaadatakse 

seda eraldiseisvana ning määratakse talle sobiv amortisatsiooniperiood. 

Materiaalsele põhivarale määratud amortisatsiooninormid vaadatakse üle, kui on ilmnenud asjaolusid, mis võivad oluliselt muuta 

põhivara või põhivaragrupi kasulikku eluiga. Hinnangute muutuste mõju kajastub aruande perioodis ja järgnevates perioodides. 

Immateriaalne põhivara võetakse arvele ja kajastatakse bilansis lähtudes samadest põhimõtetest, mida rakendatakse 

materiaalsetele põhivaradele. Immateriaalse põhivara amortiseerimisel kasutatakse lineaarset meetodit. Immateriaalse põhivara 

gruppidele on üldjuhul määratud järgmised amortisatsiooninormid/kasulikud eluaed: 

Amortisatsiooninorm Kasulik eluiga 

Immateriaalne põhivara 10 – 30% 10 – 30 aastat 

Immateriaalse põhivara objekti spetsiifika tõttu võib selle kasulik eluiga erineda muu sarnase grupi omast. Sellisel juhul 

vaadatakse seda eraldiseisvana ning määratakse talle sobiv amortisatsiooniperiood. 

Teatud juhtudel võib vara omandada nii materiaalse kui ka immateriaalse põhivara tunnuseid. Sellisel juhul klassifitseeritakse 

vara vastavalt sellele, kumma tunnustele vastab see rohkem. 

 
 
 

 
Põhivarade arvelevõtmise alampiir 5000 EUR 

 

Rendid 

Kapitalirendi alusel renditud vara kajastatakse bilansis vara ja kohustusena renditud vara õiglase väärtuse summas. Makstavad 

rendimaksed jagatakse finantskuluks ja kohustuse vähendamiseks. Finantskulud kajastatakse rendiperioodi jooksul. 

Kasutusrendi maksed kajastatakse rendiperioodi jooksul kuluna. 

 
 
 

Finantskohustised 

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. 

 
 

Annetused ja toetused 

Tegevuskulude sihtfinantseerimise kajastamisel lähtutakse tulude ja 

kulude vastavuse printsiibist. Saadud toetus kajastatakse kasumiaruandes tuluna. 

 
 
 

Tulud 

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. MTÜ põhitegevusest lähtudes on tulude ja kulude aruande 

skeemi kirjete nimetusi täpsustatud. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. 

Teenuste osutamisest saadavad tulud ja kasum kajastatakse proportsionaalselt samades perioodides nagu teenuste osutamisega kaasnevad 

kulutused. Liikmemaksude kajastamisel tuluna on võetud arvesse ka seda, kas laekumine on selles perioodis tegelikult kindel. 

 
 

Kulud 
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Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. MTÜ põhitegevusest lähtudes on tulude ja kulude 

aruande skeemi kirjete nimetusi täpsustatud. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. 

Teenuste osutamisest saadavad tulud ja kasum kajastatakse proportsionaalselt samades perioodides nagu teenuste osutamisega kaasnevad 

kulutused. Liikmemaksude kajastamisel tuluna on võetud arvesse ka seda, kas laekumine on selles perioodis tegelikult kindel. 

 
 
 

 

Lisa 2 Raha 
(eurodes) 

 
 

 31.12.2018 31.12.2017 

Sularaha kassas 879 433 

Arveldus kontodel pankades 223 867 50 654 

Kokku raha 224 746 51 087 

 
 

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed 
(eurodes) 

 
 

 31.12.2018 12 kuu jooksul 

Nõuded ostjate vastu 7 269 7 269 

Ostjatelt laekumata 

arved 

 

7 269 
 

7 269 

Maksude ettemaksed ja 

tagasinõuded 

 

379 
 

379 

Kokku nõuded ja 

ettemaksed 
7 648 7 648 

 

 31.12.2017 12 kuu jooksul 

Nõuded ostjate vastu 4 650 4 650 

Ostjatelt laekumata 

arved 

 

4 650 
 

4 650 

Maksude ettemaksed ja 

tagasinõuded 

 

883 
 

883 

Kokku nõuded ja 

ettemaksed 
5 533 5 533 
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Lisa 4 Materiaalsed põhivarad 
(eurodes) 

 
 

  Kokku 

 Masinad ja 

seadmed 
Transpordi- 

vahendid 

Arvutid ja 

arvutisüsteemid 

31.12.2016     

Soetusmaksumus 112 576 659 113 235 113 235 

Akumuleeritud kulum -112 576 -659 -113 235 -113 235 

Jääkmaksumus 0 0 0 0 

     

     

31.12.2017     

Soetusmaksumus 112 576 659 113 235 113 235 

Akumuleeritud kulum -112 576 -659 -113 235 -113 235 

Jääkmaksumus 0 0 0 0 

     

     

31.12.2018     

Soetusmaksumus 112 576 659 113 235 113 235 

Akumuleeritud kulum -112 576 -659 -113 235 -113 235 

Jääkmaksumus 0 0   
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Lisa 5 Laenukohustised 
(eurodes) 

 
 

 31.12.2018 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi Alusvaluuta Lõpptähtaeg Lisa 

nr 
12 kuu 

jooksul 

1 - 5 aasta 

jooksul 

üle 5 aasta 

Muud laenukohustised  

krediit 9 500 9 500   EUR 01.06.2019 12 

Muud 

laenukohustised 

kokku 

 
9 500 

 
9 500 

     

Laenukohustised 

kokku 

 

9 500 
 

9 500 
     

 

 31.12.2017 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi Alusvaluuta Lõpptähtaeg Lisa 

nr 
12 kuu 

jooksul 

1 - 5 aasta 

jooksul 

üle 5 aasta 

laen        

Muud laenukohustised  

krediit 9 500 9 500   EUR 01.06.2018 12 

Muud 

laenukohustised 

kokku 

 
9 500 

 
9 500 

     

Laenukohustised 

kokku 

 

9 500 
 

9 500 
     

 
 
 
 
 

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed 
(eurodes) 

 
 

 31.12.2018 12 kuu jooksul 

Võlad tarnijatele 351 351 

Võlad töövõtjatele 6 917 6 917 

Maksuvõlad 7 625 7 625 

Kokku võlad ja ettemaksed 14 893 14 893 

 

 31.12.2017 12 kuu jooksul 

Võlad tarnijatele 174 174 

Võlad töövõtjatele 5 570 5 570 

Maksuvõlad 6 079 6 079 

Kokku võlad ja ettemaksed 11 823 11 823 
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Lisa 7 Võlad töövõtjatele 
(eurodes) 

 
 

 31.12.2018 31.12.2017 

Detsembrikuu palk 6 917 5 570 

Kokku võlad töövõtjatele 6 917 5 570 

 
 

Lisa 8 Annetused ja toetused 
(eurodes) 

 
 

 2018 2017 

Omavalitsuse toetus 120 027 116 586 

EJLiidu toetused noortoole 2 085 2 050 

UEFA solidaarsustoetus 11 782 13 134 

UEFA solidaarsustoetus 239 380 27 518 

muud 50 920 26 579 

Kokku annetused ja toetused 424 194 185 867 

 
 

Lisa 9 Tulu ettevõtlusest 
(eurodes) 

 
 

 2018 2017 

Reklaam 72 265 47 444 

Piletitulu 0 2 200 

Sponsorlus-ja reklaamitulu 7 500 7 500 

Mangijaoiguste muugist tulu 0 3 000 

Kaubandustegevus 4 783 17 973 

Muud 428 18 928 

Kokku tulu ettevõtlusest 84 976 97 045 



JALGPALLIKLUBI NARVA TRANS 2018. a. majandusaasta aruanne 

14 

 

 

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud 
(eurodes) 

 
 

 2018 2017 

Üür ja rent 7 858 3 570 

Energia 5 806 3 091 

Elektrienergia 4 518 2 091 

Soojusenergia 0 113 

Kütus 1 288 887 

Mitmesugused bürookulud 23 769 22 971 

Lähetuskulud 4 300 7 292 

Koolituskulud 2 304 1 215 

Riiklikud ja kohalikud maksud 937 720 

Varaga seotud kulud 0 12 917 

Mangude ja treeningute kulud 13 905 9 009 

Jalgpallikooli seotud kulud 3 480 12 500 

Mangijate soetamise kulud 3 000 0 

Varustuskulud 20 799 5 610 

Majanduskulud 14 490 27 721 

Med kulud 4 263 2 683 

Turniirikulud 27 260 17 749 

Muud 430 286 

Kokku mitmesugused tegevuskulud 132 601 127 334 

 
 

Lisa 11 Tööjõukulud 
(eurodes) 

 
 

 2018 2017 

Palgakulu 157 135 117 562 

Sotsiaalmaksud 51 272 38 850 

töötuskindlustusmaks eetevõtest  1 242 940 

Muud  1 000 

Kokku tööjõukulud 209 649 158 352 

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 26 21 

 
 

Lisa 12 Seotud osapooled 
(eurodes) 

 
 

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2018 31.12.2017 

Füüsilisest isikust liikmete arv 3 3 

Juriidilisest isikust liikmete arv 1 1 

 

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes 



JALGPALLIKLUBI NARVA TRANS 2018. a. majandusaasta aruanne 

15 

 

 

 

 31.12.2018 31.12.2017 

Kohustised Kohustised 

Tegev- ja kõrgema juhtkonna 

ning olulise osalusega 

eraisikust omanike lähedased 

pereliikmed ning nende 

valitseva või olulise mõju all 

olevad ettevõtjad 

 
 

 
9 500 

 
 

 
9 500 

 

2018 Ostud Müügid Saadud laenud Saadud laenude 

tagasimaksed 

Tegev- ja kõrgem 

juhtkond ning olulise 

osalusega eraisikust 

omanikud ning nende 

valitseva või olulise 

mõju all olevad 

ettevõtjad 

 
 
 
 

7 500 

 
 
 
 

7 500 

 
 
 
 

50 000 

 
 
 
 

50 000 

 

2017 Ostud Müügid Saadud laenud Saadud laenude 

tagasimaksed 

Tegev- ja kõrgem 

juhtkond ning olulise 

osalusega eraisikust 

omanikud ning nende 

valitseva või olulise 

mõju all olevad 

ettevõtjad 

 
 
 
 

20 417 

 
 
 
 

7 500 

 
 
 
 

15 500 

 
 
 
 

6 000 

 
 
 

Jalgpallikoolile Narva Trans 2018 aastal on antud toetus suuruses 2100EUR. 



 

 

Aruande digitaalallkirjad 
 

Aruande lõpetamise kuupäev on: 31.12.2018 

 

JALGPALLIKLUBI NARVA TRANS (registrikood: 80069833) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on 

elektrooniliselt kinnitanud: 

Allkirjastaja nimi Allkirjastaja roll Allkirja andmise aeg 

GALINA BURDAKOVA Juhatuse liige 29.03.2019 

IGOR SUMAROK Juhatuse liige 29.03.2019 

NIKOLAI BURDAKOV Juhatuse liige 29.03.2019 

 



 

 

SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE 

 

JALGPALLIKLUBI NARVA TRANS üldkoosolekule 

 
Arvamus 

 
Oleme auditeerinud JALGPALLIKLUBI NARVA TRANS (ettevõte) raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2018 ning kasumiaruannet, 

rahavoogude aruannet ja omakapitali muutuste aruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud aasta kohta ja raamatupidamise aastaaruande lisasid, sealhulgas märkimisväärsete 

arvestuspõhimõtete kokkuvõtet. 

 
Meie arvates kajastab kaasnev raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes osades õiglaselt ettevõtte finantsseisundit seisuga 31.12.2018 ning sellel kuupäeval lõppenud 

aasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga. 

Arvamuse alus 

 
Viisime auditi läbi kooskõlas rahvusvaheliste auditeerimise standarditega (Eesti). Meie kohustusi vastavalt nendele standarditele kirjeldatakse täiendavalt meie aruande osas 

„Vandeaudiitori kohustused seoses raamatupidamise aastaaruande auditiga”. Me oleme ettevõttest sõltumatud kooskõlas kutseliste arvestusekspertide eetikakoodeksiga (Eesti) 

(eetikakoodeks (EE)), ja oleme täitnud oma muud eetikaalased kohustused vastavalt eetikakoodeksi (EE) nõuetele. Me usume, et auditi tõendusmaterjal, mille oleme hankinud, 

on piisav ja asjakohane aluse andmiseks meie arvamusele. 

Muu informatsioon 

 
Juhtkond vastutab muu informatsiooni eest. Muu informatsioon hõlmab tegevusaruannet, kuid ei hõlma raamatupidamise aastaaruannet ega meie asjaomast vandeaudiitori 

aruannet. 

 
Meie arvamus raamatupidamise aastaaruande kohta ei hõlma muud informatsiooni ja me ei tee selle kohta mingis vormis kindlustandvat järeldust. 

 
Seoses meie raamatupidamise aastaaruande auditiga on meie kohustus lugeda muud informatsiooni ja kaaluda seda tehes, kas muu informatsioon oluliselt lahkneb 

raamatupidamise aastaaruandest või meie poolt auditi käigus saadud teadmistest või tundub muul viisil olevat oluliselt väärkajastatud. 

 
Kui me teeme tehtud töö põhjal järelduse, et muu informatsioon on oluliselt väärkajastatud, oleme kohustatud sellest faktist aru andma. Meil ei ole sellega seoses millegi kohta 

aru anda. 

Juhtkonna kohustused seoses raamatupidamise aastaaruandega 

 
Juhtkond vastutab raamatupidamise aastaaruande koostamise ja õiglase esitamise eest kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga ja sellise sisekontrolli eest, nagu 

juhtkond peab vajalikuks, et võimaldada kas pettusest või veast tulenevate oluliste väärkajastamisteta raamatupidamise aastaaruande koostamist. 

 
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on juhtkond kohustatud hindama ettevõtte suutlikkust jätkata jätkuvalt tegutsevana, esitama infot, kui see on asjakohane, tegevuse 

jätkuvusega seotud asjaolude kohta ja kasutama tegevuse jätkuvuse arvestuse alusprintsiipi, välja arvatud juhul, kui juhtkond kavatseb kas ettevõtte likvideerida või tegevuse 

lõpetada või tal puudub sellele realistlik alternatiiv. 

 
 

 
Vandeaudiitori kohustused seoses raamatupidamise aastaaruande auditiga 

 
Meie eesmärk on saada põhjendatud kindlus selle kohta, kas raamatupidamise aastaaruanne tervikuna on kas pettusest või veast tulenevate oluliste väärkajastamisteta, ja 

anda välja vandeaudiitori aruanne, mis sisaldab meie arvamust. Põhjendatud kindlus on kõrgetasemeline kindlus, kuid see ei taga, et olulise väärkajastamise eksisteerimisel 

see kooskõlas rahvusvaheliste auditeerimise standarditega (Eesti) läbiviidud auditi käigus alati avastatakse. Väärkajastamised võivad tuleneda pettusest või veast ja neid 

peetakse oluliseks siis, kui võib põhjendatult eeldada, et need võivad üksikult või koos mõjutada majanduslikke otsuseid, mida kasutajad raamatupidamise aastaaruande alusel 

teevad. 

 
Kasutame auditeerides vastavalt rahvusvaheliste auditeerimise standarditele (Eesti) kutsealast otsustust ja säilitame kutsealase skeptitsismi kogu auditi käigus. Me teeme ka 

järgmist: 

 
- teeme kindlaks ja hindame raamatupidamise aastaaruande kas pettusest või veast tuleneva olulise väärkajastamise riskid, kavandame ja teostame auditiprotseduurid 

vastuseks nendele riskidele ning hangime piisava ja asjakohase auditi tõendusmaterjali, mis on aluseks meie arvamusele. Pettusest tuleneva olulise väärkajastamise 

mitteavastamise risk on suurem kui veast tuleneva väärkajastamise puhul, sest pettus võib tähendada salakokkulepet, võltsimist, info esitamata jätmist, vääresitiste tegemist või 

sisekontrolli eiramist; 

- omandame arusaamise auditi puhul asjassepuutuvast sisekontrollist, et kavandada nendes tingimustes asjakohaseid auditiprotseduure, kuid mitte arvamuse avaldamiseks 

ettevõtte sisekontrolli tulemuslikkuse kohta; 

- hindame kasutatud arvestuspõhimõtete asjakohasust ning juhtkonna arvestushinnangute ja nendega seoses avalikustatud info põhjendatust; 

- teeme järelduse juhtkonna poolt tegevuse jätkuvuse arvestuse alusprintsiibi kasutamise asjakohasuse kohta ja saadud auditi tõendusmaterjali põhjal selle kohta, kas esineb 

olulist ebakindlust sündmuste või tingimuste suhtes, mis võivad tekitada märkimisväärset kahtlust ettevõtte suutlikkuses jätkata jätkuvalt tegutsevana. Kui me teeme järelduse, 

et eksisteerib oluline ebakindlus, oleme kohustatud juhtima vandeaudiitori aruandes tähelepanu raamatupidamise aastaaruandes selle kohta avalikustatud infole või kui 

avalikustatud info on ebapiisav, siis modifitseerima oma arvamust. Meie järeldused põhinevad vandeaudiitori aruande kuupäevani saadud auditi tõendusmaterjalil. Tulevased 

sündmused või tingimused võivad siiski kahjustada ettevõtte suutlikkust jätkata jätkuvalt tegutsevana; 

- hindame raamatupidamise aastaaruande üldist esitusviisi, struktuuri ja sisu, sealhulgas avalikustatud informatsiooni, ning seda, kas raamatupidamise aastaaruanne esitab 

aluseks olevaid tehinguid ja sündmusi viisil, millega saavutatakse õiglane esitusviis. 

 
Me vahetame nendega, kelle ülesandeks on valitsemine, infot muu hulgas auditi planeeritud ulatuse ja ajastuse ning märkimisväärsete auditi tähelepanekute kohta, sealhulgas 

mis tahes sisekontrolli märkimisväärsete puuduste kohta, mille oleme tuvastanud auditi käigus. 

/digitaalselt allkirjastatud/ 

Irina Somova 

Vandeaudiitori number 263 

I.S. AUDIITORTEENUSTE OSAÜHING 

Audiitorettevõtja tegevusloa number 104 

Väike-Ameerika 8-216, Tallinn, Harju maakond, 10129 

29.03.2019 

 

 
 
 



 

 

SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE 

 
Mittetulundusühing Narva Trans Jalgpallikool üldkoosolekule 

 
Oleme üle vaadanud Mittetulundusühing Narva Trans Jalgpallikool raamatupidamise aastaaruande, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2018, 

nimetatud kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta koostatud kasumiaruannet, omakapitali muutuste aruannet ja rahavoogude aruannet, 

raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning muid selgitavaid lisasid. Ülevaadatud 

raamatupidamise aastaaruanne on esitatud lehekülgedel 4 kuni 12. 

 

Juhtkonna vastutus raamatupidamisaruannete eest 

 
Juhtkond vastutab selle eest, et see raamatupidamise aastaaruanne koostatakse ja esitatakse õiglaselt kooskõlas Eesti finantsaruandluse 

standardiga, ning sellise sisekontrolli eest, mida juhtkond peab vajalikuks sellise raamatupidamise aastaaruande koostamiseks, mis on vaba 

olulisest, kas pettusest või veast tingitud väärkajastamisest. 

 

Vandeaudiitori kohustus 

 
Meie kohustuseks on avaldada kokkuvõte raamatupidamise aastaaruande kohta. Ülevaatus viidi läbi kooskõlas ülevaatuse töövõttude 

rahvusvahelise standardiga (ISRE) (Eesti) 2400 (muudetud) Möödunud perioodide finantsaruannete ülevaatamise teenus. ISRE (Eesti) 2400 

(muudetud) nõuab meilt kokkuvõtte tegemist selle kohta, kas me oleme saanud teadlikuks millestki, mis paneks meid uskuma, et 

raamatupidamise aastaaruanne tervikuna ei ole kõigis olulistes osades koostatud kooskõlas rakendatava finantsaruandluse raamistikuga. Selle 

standardi kohaselt oleme ka kohustatud järgima asjassepuutuvaid eetikanõudeid. 

 

Raamatupidamise aastaaruande ülevaatus kooskõlas ISRE (Eesti) 2400-ga (muudetud) on piiratud kindlust andev töövõtt. Ülevaatuse käigus 

viiakse läbi protseduurid, mis eelkõige tähendab järelepäringute tegemist juhtkonnale ja teistele isikutele majandusüksuses (nagu asjakohane) ja 

analüütiliste protseduuride rakendamist, ning hangitud tõendusmaterjali hindamist. 

 
Ülevaatuse käigus läbiviidud protseduurid on palju vähem mahukad kui rahvusvaheliste auditeerimise standarditega kooskõlas tehtud auditi 

käigus läbiviidud protseduurid. Seetõttu ei avalda me nende finantsaruannete kohta auditiarvamust. 

 

Kokkuvõte 

 
Ülevaatuse põhjal ei saanud me teadlikuks millestki sellisest, mis paneks meid uskuma, et raamatupidamise aastaaruanne ei esita kõigis 

olulistes osades õiglaselt Mittetulundusühing Narva Trans Jalgpallikool finantsseisundit seisuga 31.12.2018 ning sellel kuupäeval lõppenud 

majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga. 

 

/digitaalselt allkirjastatud/ 

Irina Somova 

Vandeaudiitori number 263 

I.S. AUDIITORTEENUSTE OSAÜHING 

Audiitorettevõtja tegevusloa number 104 

Väike-Ameerika 8-216, Tallinn, Harju maakond, 10129 

29.03.2019 



 

 

Audiitorite digitaalallkirjad 
JALGPALLIKLUBI NARVA TRANS (registrikood: 80069833) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruandele lisatud audiitori aruande 

on digitaalselt allkirjastanud: 

Allkirjastaja nimi Allkirjastaja roll Allkirja andmise aeg 

IRINA SOMOVA Vandeaudiitor 29.03.2019 

 



 

 

Tegevusalad 
Tegevusala EMTAK kood Põhitegevusala 

Spordiklubide tegevus 93121 Jah 

 

Sidevahendid 
 

Liik Sisu 

Mobiiltelefon +372 5531538 

E-posti aadress fctrans@fctrans.ee 

 

mailto:fctrans@fctrans.ee

