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Tegevusaruanne

Tartu Jalgpallikool Tammeka on Lõuna-Eesti suurim jalgpalliklubi. 2021. aastal treenis klubis veidi üle 700 inimest, sealhulgas nii kooli- ja

lasteaialapsed kui ka täiskasvanud, nii harrastussportlased kui ka Tartu esindusmeeskond jalgpallis. Tammeka on üks Lõuna-Eesti suurimaid

ühele alale keskendunud spordiklubisid ja kuulub Eesti viie suurima jalgpalliklubi sekka. Tammeka missiooniks on arendada jalgpallikultuuri

Tartus ja olla Lõuna-Eesti juhtiv jalgpalliklubi nii vaimses kui sportlikus mõttes.

Tammeka eesmärk on olla spordiklubi, mis:

•  kasvatab noortest inimestest sportlikud ja tublid kodanikud;

•  toimib kogukondlikel alustel, kaasates lapsevanemaid, toetajaid ja kaaslinlasi;

•  suudab pakkuda aastaringselt häid treeningtingimusi;

•  on vastutustundlikult ja stabiilselt majandatud;

•  on filosoofiliselt ja metoodiliselt läbimõeldud ja järjepidev.

Jalgpallikool Tammeka haldab Sepa Jalgpallikeskust, mis on Eestis tipptasemel (täismõõtmetes altküttega kunstmuruväljak koos muru

harjutusväljaku, valgustuse, riietumis- ja pesemisruumidega).  Tammeka lähtus 2021.aasta tegevustes Tammeka 2020.aastal koostatud

arengukavast, mille eesmärkideks on: sponsor- ja koostöösuhted; turundus- ja kommunikatsioon; noortesüsteem; kogukonna arendamine;

turniirid; Sepa treeningbaasi arendus; esindusnaiskond; esindsumeeskonna, Tammeka U-21 ja Tammeka U-19 arendamine. Arengukava on

avalik dokument, mis kõigile klubi liikmetele tutvumiseks. Jalgpallikool Tammeka esindusmeeskond saavutas 2021. aasta Eesti Premium liigas

üheksanda koha ning üleminekumängude võiduga säilitas käesolevaks aastaks koha Premium liigas, esindusnaiskond 7.koha. Jalgpallikool

Tammeka on üks aktiivsemaid noorte jalgpalliturniiride korraldajaid Eestis. Paraku pandeemiast tingitud eriolukorrast ja selle mõjust ei toimunud

iga aastast rahvusvahelist turniiri Tammeka Cup ja Tammeka Junior Cup toimus tavapärasest väiksemas formaadis. 2022. Aastal on plaanis

mõlemaid turniire korraldada.

Klubi juhatus tunneb täielikku vastutust klubi finantsseisu ees. Kõik sissetulekud kasutab klubi oma põhikirjaliste eesmärkide täitmiseks.

Klubi juhatus tunneb täielikku vastutust klubi finantsseisu ees. Kõik sissetulekud kasutab klubi oma põhikirjaliste eesmärkide täitmiseks.

Tartu Jalgpallikool Tammeka ettevõtmisi kajastatakse eri meediakanalites nagu ajalehed Õhtuleht, Tartu Postimees ja Eesti Rahvusringhäälingu

kanalid, uudisteportaalid www.postimees.ee, www.delfi.ee, www.soccernet.ee jne. Samuti leiab teavet Tammeka tegemiste kohta kohaliku

omavalitsuse veebikeskkonnas kultuuriaken.tartu.ee ning klubi enda kanalid nagu koduleht www.jktammeka.ee ja ametlikud leheküljed

sotsiaalmeediakanalites (Facebook,Instagram, Twitter).

2021. aastal oli klubis keskmiselt 29 töötajat ja töötajate bruto töötasu oli 416 832,00 eurot

Klubi juhatus tunneb täielikku vastutust klubi finantsseisu ees. 2022.a. jälgitakse eelarve täitmist. Kõik sissetulekud kasutab klubi oma

põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.

Peamised finantssuhtarvud 2021 2020

Maksevõime üldine tase 0,57 0,32

Maksevalmiduse kordaja 0,10 0,11 

Võlakordaja 0,86 0,70 

Finantssuhtarvude arvestusmetoodika:

Maksevõime üldine tase= käibevarad/lühiajalised kohustised

Maksevalmiduse kordaja= raha ja väärtpaberid/lühiajalised kohustised

Võlakordaja= kohustised/varad
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2021 31.12.2020 Lisa nr

Varad    

Käibevarad    

Raha 19 053 27 397 2

Nõuded ja ettemaksed 85 119 54 854 3

Kokku käibevarad 104 172 82 251  

Põhivarad    

Materiaalsed põhivarad 274 557 335 898 5

Kokku põhivarad 274 557 335 898  

Kokku varad 378 729 418 149  

Kohustised ja netovara    

Kohustised    

Lühiajalised kohustised    

Laenukohustised 43 160 174 934 6

Võlad ja ettemaksed 140 305 79 050 7

Kokku lühiajalised kohustised 183 465 253 984  

Pikaajalised kohustised    

Laenukohustised 143 644 39 350 6

Kokku pikaajalised kohustised 143 644 39 350  

Kokku kohustised 327 109 293 334  

Netovara    

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 124 815 85 079  

Aruandeaasta tulem -73 195 39 736  

Kokku netovara 51 620 124 815  

Kokku kohustised ja netovara 378 729 418 149  
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2021 2020 Lisa nr

Tulud    

Liikmetelt saadud tasud 330 017 301 206 10

Annetused ja toetused 611 474 765 221 11

Tulu ettevõtlusest 87 976 96 623 12

Muud tulud 29 093 5 082  

Kokku tulud 1 058 560 1 168 132  

Kulud    

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -652 987 -551 603 13

Jagatud annetused ja toetused -128 351 -64 143 14

Mitmesugused tegevuskulud -281 910 -442 448 15

Põhivarade kulum ja väärtuse langus -61 341 -61 341 5

Muud kulud -75 -1 171  

Kokku kulud -1 124 664 -1 120 706  

Põhitegevuse tulem -66 104 47 426  

Intressikulud -7 092 -8 724 17

Muud finantstulud ja -kulud 1 1 034  

Aruandeaasta tulem -73 195 39 736  



6

Mittetulundusühing Jalgpallikool Tammeka 2021. a. majandusaasta aruanne

Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2021 2020 Lisa nr

Rahavood põhitegevusest    

Põhitegevuse tulem -66 104 47 426  

Korrigeerimised    

Põhivarade kulum ja väärtuse langus 61 341 61 341 5

Kokku korrigeerimised 61 341 61 341  

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus -30 265 6 182 3

Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus 60 433 -77 413 7

Kokku rahavood põhitegevusest 25 405 37 536  

Rahavood investeerimistegevusest    

Laekunud intressid 1 0  

Kokku rahavood investeerimistegevusest 1 0  

Rahavood finantseerimistegevusest    

Saadud laenud 10 600 36 000  

Saadud laenude tagasimaksed -38 080 -49 006  

Makstud intressid -6 270 -7 733  

Kokku rahavood finantseerimistegevusest -33 750 -20 739  

Kokku rahavood -8 344 16 797  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 27 397 9 566 2

Raha ja raha ekvivalentide muutus -8 344 16 797  

Valuutakursside muutuste mõju 0 1 034  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 19 053 27 397 2
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2019 85 079 85 079

Aruandeaasta tulem 39 736 39 736

31.12.2020 124 815 124 815

Aruandeaasta tulem -73 195 -73 195

31.12.2021 51 620 51 620



8

Mittetulundusühing Jalgpallikool Tammeka 2021. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Mittetulundusühing Jalgpallikool Tammeka raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga.

Eesti finantsaruandluse standard on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetel tuginev avalikkusele

suunatud finantsaruandluse nõuete kogum, mille põhinõuded kehtestatakse Raamatupidamise seadusega ning mida täpsustab

käesoleva seaduse § 34 lõike 4 alusel kehtestatud valdkonna eest vastutava ministri määrus (edaspidi toimkonna juhend).

MTÜ Jalgpallikool Tammeka kasutab tulude ja kulude aruande koostamisel Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna Juhendis nr 14 toodud

skeemi. Raamatupidamise aastaaruande koostamise aluseks on MTÜ Jalgpallikool Tammeka raamatupidamisregistrites

kirjendatud majandusaasta majandustehingud ja reguleerimiskanded. 

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Majandusaasta aruanne on koostatud kooskõlas EJL klubide litsentseerimise korra lisaga III - Majandusaasta aruande ja tulevase finantsteabe

koostamise alused ning andmete kajastamise miinimumnõuded. Kinnitame, et andmete kajastamise miinimumnõuetes välja toodud tehinguid

ja kirjeid, mida käesolev majandusaasta aruanne ei sisalda, majandusaastal ei toimunud või vastavate kirjete väärtus on null.

Raha

Raha ja raha lähenditena kajastatakse bilansis ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke ning kuni

3-kuulisi tähtajalisi deposiite. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil. Investeerimis- ja

finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Tütar- ja sidusettevõtjate aktsiad või osad

Konsolideeritud aruande koostamine

Konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne sisaldab emaettevõtte ja  tütarettevõtete finantsnäitajaid konsolideerituna

rida-realt. Tütarettevõtte konsolideeritakse alates kuupäevast, mil vastavalt valitsev mõju või ühine kontroll on kontsernile üle läinud ning nende

konsolideerimine lõpetatakse alates kuupäevast, mil kontsernil valitsevat mõju või ühist kontrolli enam ei ole. Tütarettevõtteks loetakse

ettevõtet, mille üle emaettevõttel on kontroll. Tütarettevõtet loetakse emaettevõtte kontrolli all olevaks, kui emaettevõte omab kas otseselt või

kaudselt üle 50% tütarettevõtte hääleõiguslikest aktsiatest või osadest või on muul moel võimeline kontrollima tütarettevõtte tegevusja

finantspoliitikat. Tütarettevõte kasutab oma aruannete koostamisel samu arvestuspõhimõtteid, mis emaettevõtegi. Kõik kontsernisisesed

tehingud, nõuded ja kohustused ning realiseerimata kasumid ja kahjumid kontserni ettevõtete vahel toimunud tehingutelt on raamatupidamise

aastaaruandes täies ulatuses elimineeritud. Realiseerimata kahjumeid ei elimineerita, kui sisuliselt on tegemist vara väärtuse langusega.

Investeering tütarettevõttesse emaettevõtte konsolideerimata bilansis

Emaettevõtte konsolideerimata bilansis on investeeringud tütarettevõtetesse kajastatud soetusmaksumuse meetodil. See tähendab, et

investeering kajastatakse algselt tema soetusmaksumuses, milleks on omandamisel makstava tasu õiglane väärtus ning hiljem

korrigeeritakse seda vajadusel investeeringu väärtuse langusest tulenevate allahindlustega. Investeeringu bilansilise väärtuse võimalikku

langust kontrollitakse juhtudel, kui mingid sündmused või asjaolude muutumine näitavad, et vara kaetav väärtus võib olla langenud alla

tema bilansilise väärtuse. Kui sellised asjaolud on olemas, viib kontsern läbi vara kaetava väärtuse hindamise. Kui hinnanguline kaetav

väärtus on väiksem kui bilansiline väärtus, siis hinnatakse investeering alla kuni kaetava väärtuseni (kõrgem kahest: kasutusväärtus ja õiglane

väärtus miinus müügikulutused). Allahindlus kajastatakse aruandeperioodi finantskuluna. Tütarettevõtete poolt makstavad

dividendid kajastatakse sel hetkel, kui emaettevõttel tekib õigus neile dividendidele, finantstuluna, v.a. see osa dividendidest, mis

makstakse välja selle vaba omakapitali arvelt, mille tütarettevõte oli teeninud välja enne selle ettevõtte soetamist kontserni poolt. Selline

osa dividendidest kajastatakse investeeringu vähendusena. 

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu 

kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused). Individuaalselt oluliste nõuete 

väärtuse langust (st. vajadust allahindluseks) hinnatakse iga ostja kohta eraldi, lähtudes eeldatavasti tulevikus laekuvate 

summade nüüdisväärtusest. Selliste nõuete puhul, mis ei ole individuaalselt olulised ja mille suhtes ei ole otseselt teada, et nende väärtus 

oleks langenud, hinnatakse väärtuse langust kogumina, arvestades eelmiste aastate kogemust laekumata jäänud nõuete osas.  Ebatõenäoliselt 

laekuvate nõuete allahindlussumma on vahe nende nõuete bilansilise väärtuse ja tulevaste rahavoogude nüüdisväärtuse vahel,
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kasutades sisemise intressimäära meetodit. Nõuete bilansilist väärtust vähendatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete allahindlussumma

võrra ning kahjum allahindlusest kajastatakse tulemiaruandes mitmesuguste tegevuskuludena. Kui nõue loetakse lootusetuks, kantakse nõue

ja tema allahindlus bilansist välja. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu

vähendamisena. 

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja

maksumusega alates 1000 eurost. Varad, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 1000 eurot, kajastatakse

kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudes) ja vara kasutusele võtmise hetkel kantakse täielikult kulusse. Kuludesse kantud

väheväärtusliku inventari üle peetakse arvestust bilansiväliselt. Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis

koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja-asukohta. Materiaalset

põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse

langusest tulenevad allahindlused. Põhivara parendusväljaminekud, mis suurendavad põhivara tööjõudlust üle algselt arvatud taseme ja

tõenäoliselt osalevad lisanduvate tulude tekkimisel tulevikus, kapitaliseeritakse bilansis põhivarana. Kulutused, mis tehakse eesmärgiga tagada

ning säilitada varaobjektilt tulevikus saadavat tulu, kajastatakse nende kulude tekkimisel aruandeperioodi kuludes.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsioonimäär määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle

kasulikust tööeast.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir    1000

Finantskohustised

Lühiajaliste finantskohustiste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustisi

kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Pikaajaliste finantskohustiste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestamiseks võetakse nad

algselt arvele saadud tasu õiglases väärtuses (millest on maha arvatud tehingukulutused), arvestades järgnevatel perioodidel

kohustistelt intressikulu kasutades sisemise intressimäära meetodit. Finantskohustis liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on

kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast või kui ettevõttel pole tingimusteta õigust kohustise tasumist edasi lükata rohkem kui 12

kuud pärast bilansikuupäeva. Laenukohustisi, mille tagasimakse tähtaeg on 12 kuu jooksul bilansipäevast, kuid mis

refinantseeritakse pikaajaliseks pärast bilansipäeva, kuid enne aastaaruande kinnitamist, kajastatakse lühiajalistena. Samuti kajastatakse

lühiajalistena laenukohustisi, mida laenuandjal oli õigus bilansipäeval tagasi kutsuda laenulepingus sätestatud tingimuste rikkumise tõttu.

Annetused ja toetused

Sihtfinantseerimist kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulud, mille kompenseerimiseks sihtfinantseerimine on mõeldud.

Mitte-sihtotstarbelised annetused ja toetused kajastatakse tuluna hetkel, mil annetus/toetus muutub sissenõutavaks (võttes vajadusel arvesse

perioodi, mille eest need on tasutud). Sihtotstarbelised annetused ja toetused (sh mitterahalised annetused ja toetused) kajastatakse

lähtudes juhendis RTJ 12 kirjeldatud sihtfinantseerimise arvestuse põhimõtetest (s.o kajastatakse tuluna siis kui annetus/toetus

muutub sissenõutavaks ja annetuse/toetusega kaasnevad tingimused on täidetud; varade soetamiseks saadud sihtotstarbeliste annetuste ja

toetuste kajastamiseks võib alternatiivselt kasutada ka juhendis RTJ 12 kirjeldatud netomeetodit; valitud meetodit tuleb rakendada järjepidevalt).

Annetusi ja toetusi, mis on oma olemuselt sissemaksed mittetulundusühingu või  sihtasutuse põhikapitali, ei kajastata tuluna tulude ja

kulude aruandes, vaid kajastatakse netovara muutusena bilansis ja netovara muutuste aruandes. 

Annetust või toetust, mis on küll mõeldud kasutamiseks teatud kindlas valdkonnas, kuid ei ole otseselt seotud ühegi konkreetse projekti

finantseerimisega  (näiteks riigieelarvest saadavad mitte-sihtotstarbelised vahendid), ei loeta  sihtotstarbeliseks annetuseks. Selliseid annetusi

ja toetusi kajastatakse tuluna hetkel, mil annetus/toetus muutub sissenõutavaks.   

Jagatavad annetused ja toetused (sh jagatavad stipendiumid) kajastatakse tekkepõhiselt kohustuse ja kuluna hetkel, kui on tehtud otsus

nende väljamaksmise kohta. Väljamaksmisel vastav kohustus kustutatakse. 

Tegevuskulude sihtfinantseerimise kajastamisel lähtutakse tulude-kulude vastavuse printsiibist. Valitsuse sihtfinantseerimine, mida

saadi eelmise perioodi tegevuskulude kompenseerimiseks, arvestatakse selle perioodi tuluna, millal sihtfinantseerimise summat

saab usaldusväärselt ja objektiivselt määrata ning kui laekumine on tõenäoline. Sihtfinantseerimise abil soetatud vara võetakse bilansis

arvele tema soetusmaksumuses (tasuta saadud vara soetusmaksumuseks on tema õiglane väärtus) ja kajastatakse vastavalt juhendile RTJ

5; vara soetamiseks saadud sihtfinantseerimine kajastatakse tuluna siis, kui on täidetud tuluna kajastamise kriteeriumid.

Tulud

Tulu kaupade müügist 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. Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise

järel või juhul, kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtudes valmidusastme meetodist. Sihtotstarbelisi annetusi ja

toetuseid kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks annetused ja toetused on mõeldud.

Liikme-ja sisseastumismakse ning muid tasusid ühingu liikmetelt kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need on tasutud.

Kulud
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Kulu kaupade ostust kajastatakse makstud või tulevikus makstava tasu õiglases väärtuses, võttes arvesse kõiki tehtud allahindlusi ja soodustusi.

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

määratav. Kulu teenuse ostust kajastatakse teenuse osutamise järel või juhul, kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtudes

valmidusastme meetodist.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks loetakse: 

a. asutaja liikmed;

b. tegev- ja kõrgemat juhtkonda; 

c. eespool loetletud isikute lähedasi pereliikmeid ja nende poolt kontrollitavaid või nende olulise mõju all olevaid ettevõtteid.

Lisa 2 Raha
(eurodes)

 31.12.2021 31.12.2020

Arveldusarve 10 936 20 395

Kassa 8 117 7 002

Kokku raha 19 053 27 397
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Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2021 12 kuu jooksul Lisa

nr

Nõuded ostjate vastu 2 563 2 563  

Ostjatelt laekumata

arved
29 278 29 278  

Ebatõenäoliselt

laekuvad nõuded
-26 715 -26 715 15

Maksude ettemaksed ja

tagasinõuded
0 0 8

Liikmemaksu nõuded 22 542 22 542  

Mängija üleminekuga seotud

nõuded
8 640 8 640  

UEFA toetuse nõuded 51 374 51 374 11

Kokku nõuded ja

ettemaksed
85 119 85 119  

 

 31.12.2020 12 kuu jooksul Lisa

nr

Nõuded ostjate vastu 32 040 32 040  

Ostjatelt laekumata

arved
32 644 32 644  

Ebatõenäoliselt

laekuvad nõuded
-604 -604  

Maksude ettemaksed ja

tagasinõuded
39 39  

Liikmemaksu nõuded 20 231 20 231  

Mängija üleminekuga seotud

nõuded
2 544 2 544  

UEFA toetuse nõuded 0  

Kokku nõuded ja

ettemaksed
54 854 54 854  

Lisa 4 Tütarettevõtjate aktsiad ja osad
(eurodes)

Tütarettevõtjate aktsiad ja osad, üldine informatsioon

Tütarettevõtja

registrikood
Tütarettevõtja nimetus Asukohamaa Põhitegevusala

Osaluse määr (%)

31.12.2020 31.12.2021

12931376 OÜ Sepa Jalgpallikeskus Eesti
Spordiväljaku ehitamine,

haldamine
100 100
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Tütarettevõtjate aktsiad ja osad, detailne informatsioon:

Tütarettevõtja nimetus 31.12.2020 31.12.2021

OÜ Sepa Jalgpallikeskus 2 500 2 500

Kokku tütarettevõtjate

aktsiad ja osad, eelmise

perioodi lõpus

2 500 2 500

Lisa 5 Materiaalsed põhivarad
(eurodes)

  Kokku

Ehitised  Muud

materiaalsed

põhivarad
Muud masinad

ja seadmed

31.12.2019  

Soetusmaksumus 495 662 115 895 3 540 615 097

Akumuleeritud kulum -190 915 -24 876 -2 067 -217 858

Jääkmaksumus 304 747 91 019 1 473 397 239

  

Amortisatsioonikulu -53 554 -7 107 -680 -61 341

  

31.12.2020  

Soetusmaksumus 495 662 115 895 3 540 615 097

Akumuleeritud kulum -244 469 -31 983 -2 747 -279 199

Jääkmaksumus 251 193 83 912 793 335 898

  

Amortisatsioonikulu -53 554 -7 107 -680 -61 341

  

31.12.2021  

Soetusmaksumus 495 662 115 895 3 540 615 097

Akumuleeritud kulum -298 023 -39 090 -3 427 -340 540

Jääkmaksumus 197 639 76 805 113 274 557
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Lisa 6 Laenukohustised
(eurodes)

 31.12.2021 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi Intressimäär Alusvaluuta Lõpptähtaeg

12 kuu

jooksul

1 - 5 aasta

jooksul

üle 5 aasta

Pikaajalised laenud  

Pangalaen nr

16-067138-JI
9 849 6 156 3 693 3,5% EUR 20.07.2023

Laen Tammeka Cup

MTÜ-lt
29 500 0 29 500 3,0% EUR 04.07.2025

Pangalaen nr

16-037350-JI
138 855 28 404 110 451 3,5% EUR 20.07.2026

Särav Kaar OÜ 8 600 8 600 0 0,5% EUR 30.04.2022

Pikaajalised laenud

kokku
186 804 43 160 143 644    

Laenukohustised kokku 186 804 43 160 143 644    

 

 31.12.2020 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi Intressimäär Alusvaluuta Lõpptähtaeg

12 kuu

jooksul

1 - 5 aasta

jooksul

üle 5 aasta

Pikaajalised laenud  

Pangalaen nr

16-067138-JI
15 792 5 942 9 850 3,5% EUR 20.07.2023

Laen Tammeka Cup

MTÜ-lt
29 500 0 29 500 3,0% EUR 04.07.2025

Pangalaen nr

16-037350-JI
166 428 166 428 0 3,5% EUR 20.07.2021

Pangalaen nr

LL-20200110JT
2 564 2 564 0 5,5% EUR 10.01.2021

Pikaajalised laenud

kokku
214 284 174 934 39 350    

Laenukohustised kokku 214 284 174 934 39 350    

Tagatiseks panditud varade bilansiline (jääk)maksumus

 31.12.2021 31.12.2020

Ehitised 197 639 251 193

Masinad ja seadmed 76 805 83 912

Kokku 274 444 335 105
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Lisa 7 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2021 12 kuu jooksul Lisa nr

Võlad tarnijatele 52 929 52 929  

Võlad töövõtjatele 30 298 30 298 9

Maksuvõlad 47 368 47 368 8

Muud võlad 5 290 5 290  

Intressivõlad 5 290 5 290  

Muud viitvõlad 0 0  

Mängija üleminekutega seotud

kohustised
4 420 4 420  

Kokku võlad ja ettemaksed 140 305 140 305  

 

 31.12.2020 12 kuu jooksul Lisa nr

Võlad tarnijatele 23 221 23 221  

Võlad töövõtjatele 22 547 22 547 9

Maksuvõlad 28 546 28 546 8

Muud võlad 4 736 4 736  

Intressivõlad 4 468 4 468  

Muud viitvõlad 268 268  

Mängija üleminekutega seotud

kohustised
0 0  

Kokku võlad ja ettemaksed 79 050 79 050  

Intressivõlad ei kajastu rahavoogude aruandes põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutuses vaid kajastatakse otsemeetodil.

Liikmete ettemaksed puuduvad.

Lisa 8 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

 31.12.2021 31.12.2020

Ettemaks Maksuvõlg Ettemaks Maksuvõlg

Käibemaks 378 743

Üksikisiku tulumaks 9 923 6 969

Sotsiaalmaks 33 954 18 384

Kohustuslik kogumispension 1 334 1 113

Töötuskindlustusmaksed 1 779 1 337

Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad 0 39

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad 47 368 39 28 546
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Lisa 9 Võlad töövõtjatele
(eurodes)

 31.12.2021 31.12.2020

UEFA litsentsiga töötajad 17 039 16 499

UEFA litsentsita töötajad 9 776 4 947

Litsentsiga mängijad 3 483 1 101

Kokku võlad töövõtjatele 30 298 22 547

Lisa 10 Liikmetelt saadud tasud
(eurodes)

 2021 2020

Mittesihtotstarbelised tasud   

Liikmemaksud 330 017 301 206

Kokku liikmetelt saadud tasud 330 017 301 206

Lisa 11 Annetused ja toetused
(eurodes)

 2021 2020 Lisa nr

Tartu Linnavalitsus 181 778 179 194

Tartu Spordiliit 12 669 11 357 18

Eesti Jalgpalli Liit 164 969 333 393

UEFA Solidaarsustoetus 62 519 65 286 3

Spordikoolituse- ja Teabe Sihtasutus 88 183 65 163

Kultuuriministeerium 10 960 7 500

Füüsilised ja juriidilised isikud 19 836 10 143

Tartu Vallavalitsus 3 360 3 910

Eesti Töötukassa 0 48 795

Haridus- ja Teadusministeerium 67 200 40 480

Kokku annetused ja toetused 611 474 765 221  

Rahalised ja mitterahalised annetused    

 2021 2020 Lisa nr

Rahaline annetus 611 474 765 221  

Kokku annetused ja toetused 611 474 765 221  
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Lisa 12 Tulu ettevõtlusest
(eurodes)

 2021 2020

Varustus 8 068 12 025

Reklaam 65 032 71 463

Tulu piletite müügist 3 686 5 830

Tulu muust äritegevusest 1 239 606

Mängija üleminekutasu 7 200 5 000

Tulu väljaku rendist 2 751 1 699

Kokku tulu ettevõtlusest 87 976 96 623

Lisa 13 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

 2021 2020 Lisa nr

Üür ja rent -3 985 -3 972  

Tööjõukulud -557 894 -467 740 16

Spordibaaside rent -71 140 -57 858

Turniiride, võistluste osavõtutasud -7 968 -10 033

Spordivarustus -12 000 -12 000

Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsesed kulud
-652 987 -551 603  

Lisa 14 Jagatud annetused ja toetused
(eurodes)

 2021 2020

Stipendiumid 0 -2 000

Annetus Vähiravifondile Kingitud Elu -1 415 -1 682

Mängijate preemiad -3 031 -5 322

Sissemakse fondi 0 -4 386

Sporditoetus -64 209 -33 253

Spordistipendium -59 696 -17 500

Kokku jagatud annetused ja toetused -128 351 -64 143
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Lisa 15 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

 2021 2020 Lisa nr

Üür ja rent -21 693 -22 710  

Energia -17 098 -8 248  

Elektrienergia -6 530 -4 040  

Soojusenergia -5 948 0  

Kütus -4 620 -4 208  

Veevarustusteenused -2 485 -2 483  

Mitmesugused bürookulud -4 074 -3 976  

Lähetuskulud 0 -595  

Koolituskulud -3 012 -3 186  

Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest -26 715 -604 3

Spordivarustus -33 814 -36 644

Transport -39 560 -35 506

Turniiride, võistluste osavõtutasud -1 569 -8 983

Mängijate üleminekutasud -12 765 -4 050

Treeninglaager -24 985 -35 905

Võistluste, ürituste korraldamiskulud -5 714 -4 646

Turvateenus -5 369 -4 483

Litsentsitasud -1 735 -645

Meditsiinitarvikud, taastumisvahendid -9 393 -8 951

Autokulud -1 420 -1 229

Reklaamikulud -792 -659

Raamatupidamine -17 600 -17 600

Ehitusmaterjal ja -teenus -9 882 -5 830

Isikliku auto kasutamise kompensatsioon -25 705 -26 188

Juriidilised kulud 0 -195 913

Konsultatsioonid, projektijuhtimine -3 148 -3 269

Muud -13 382 -10 145  

Kokku mitmesugused tegevuskulud -281 910 -442 448  

Mängijate üleminekutasusid ei kapitaliseerita.
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Lisa 16 Tööjõukulud
(eurodes)

 2021 2020 Lisa nr

Palgakulu - elukutselised mängijad -64 478 -40 139

Sotsiaalmaksud - elukutselised mängijad -22 099 -13 563

Palgakulu - muu personal -352 354 -309 593

Sotsiaalmaksud - muu personal -118 963 -104 445

Kokku tööjõukulud -557 894 -467 740 13

Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsese kuluna
-557 894 -467 740  

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 29 28  

Lisa 17 Intressikulud
(eurodes)

 2021 2020

Intressikulu laenudelt -7 092 -8 724

Kokku intressikulud -7 092 -8 724

Lisa 18 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2021 31.12.2020

Füüsilisest isikust liikmete arv 3 3

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

LÜHIAJALISED 31.12.2021 31.12.2020

Võlad ja ettemaksed   

Asutajad ja liikmed 3 636 3 260

Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega

eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise

mõju all olevad ettevõtjad

34 516 33 631

Kokku võlad ja ettemaksed 38 152 36 891

LAENUKOHUSTISED 31.12.2019 31.12.2020 Perioodi arvestatud intress

Tegev- ja kõrgem juhtkond ning

olulise osalusega eraisikust

omanikud ning nende valitseva või

olulise mõju all olevad ettevõtjad

29 500 29 500 885

Kokku laenukohustised 29 500 29 500 885
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LAENUKOHUSTISED 31.12.2020 31.12.2021 Perioodi arvestatud intress

Tegev- ja kõrgem juhtkond ning

olulise osalusega eraisikust

omanikud ning nende valitseva või

olulise mõju all olevad ettevõtjad

29 500 29 500 885

Kokku laenukohustised 29 500 29 500 885

OSTETUD 2021 2020

Teenused Teenused

Tegev- ja kõrgem juhtkond ning

olulise osalusega eraisikust

omanikud ning nende valitseva või

olulise mõju all olevad ettevõtjad

65 65

Kokku ostetud 65 65

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud

olulised soodustused
  

 2021 2020

Arvestatud tasu 55 406 47 727

Aruandeperioodil on saadud toetust Tartu Spordiliidult 12 668,95 eurot.
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Lisa 19 Konsolideerimata bilanss 
(eurodes) 

 
 

 31.12.2021 31.12.2020 

Varad   

Käibevarad   

Raha 15 001 23 314 

Nõuded ja ettemaksed 91 919 54 744 

Kokku käibevarad 106 920 78 058 

Põhivarad   

Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse 2 500 2 500 

Kokku põhivarad 2 500 2 500 

Kokku varad 109 420  80 558 

Kohustised ja netovara   

Kohustised   

Lühiajalised kohustised   

Laenukohustised 8 600 2 564 

Võlad ja ettemaksed 127 257 74 224 

Kokku lühiajalised kohustised 135 857 76 788 

Pikaajalised kohustised   

Laenukohustised 14 500 14 500 

Kokku pikaajalised kohustised 14 500 14 500 

Kokku kohustised 150 357 91 288 

Netovara   

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem -10 730 -84 389 

Aruandeaasta tulem -30 207 73 659 

Kokku netovara -40 937 -10 730 

Kokku kohustised ja netovara 109 420 80 558 
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Lisa 20 Konsolideerimata tulemiaruanne 

(eurodes) 

 

 
2021 2020 

Tulud   

Liikmetelt saadud tasud 330 017 301 206 

Annetused ja toetused 599 474 753 221 

Tulu ettevõtlusest 87 624 97 324 

Muud tulud 28 673 4 832 

Kokku tulud 1 045 788 1 156 583 

Kulud   

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -694 987 -593 603 

Jagatud annetused ja toetused -128 351 -64 143 

Mitmesugused tegevuskulud -252 077 -423 677 

Muud kulud 0 -1 170 

Kokku kulud -1 075 415 -1 082 593 

Põhitegevuse tulem -29 627 73 990 

Intressitulud 1 1034 

Intressikulud -581 -1 365 

Aruandeaasta tulem -30 207 73 659 
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Lisa 21 Konsolideerimata rahavoogude aruanne 
(eurodes) 

 
 

 2021 2020 

Rahavood põhitegevusest   

Põhitegevuse tulem -29 628 75 070 

Korrigeerimised   

Muud korrigeerimised 0 0 

Kokku korrigeerimised 0 0 

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus -37 175 5 472 

Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus 52 659 -64 407 

Laekunud intressid 1 0 

Kokku rahavood põhitegevusest -14 203 16 135 

Rahavood finantseerimistegevusest   

Saadud laenud 10 600 36 000 

Saadud laenude tagasimaksed -4564 -33 436 

Makstud intressid -146 -976 

Kokku rahavood finantseerimistegevusest 5 890 1 588 

Kokku rahavood -8 313  17 723 

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 23 314 5 591 

Raha ja raha ekvivalentide muutus -8 313 17 723 

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 15 001 23 314 
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Lisa 22 Konsolideerimata netovara muutuste aruanne 

(eurodes) 
 
 

  Kokku netovara 

Akumuleeritud tulem 

31.12.2019 -84 389 -84 389 

Aruandeaasta tulem 73 659 73 659 

31.12.2020 -10 730 -10 730 

Aruandeaasta tulem -30 207 -30 207 

31.12.2021 -40 937 -40 937 
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SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

Mittetulundusühing Jalgpallikool Tammeka üldkoosolekule

Arvamus

Oleme auditeerinud Mittetulundusühing Jalgpallikool Tammeka ja tema tütarettevõtjate (grupp) konsolideeritud raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab konsolideeritud bilanssi

seisuga 31.12.2021 ning konsolideeritud tulemiaruannet, konsolideeritud rahavoogude aruannet ja konsolideeritud netovara muutuste aruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud aasta

kohta ja konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande lisasid, sealhulgas märkimisväärsete arvestuspõhimõtete kokkuvõtet.

Meie arvates kajastab kaasnev konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes osades õiglaselt grupi konsolideeritud finantsseisundit seisuga 31.12.2021 ning sellel

kuupäeval lõppenud aasta konsolideeritud finantstulemust ja konsolideeritud 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 konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande auditiga”. Me oleme grupist sõltumatud kooskõlas kutseliste arvestusekspertide eetikakoodeksiga

(Eesti) (sh sõltumatuse standardid), ja oleme täitnud oma muud eetikaalased kohustused vastavalt nendele 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 konsolideeritud raamatupidamise aastaaruannet ega meie vandeaudiitori

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

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

konsolideeritud 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 ja nende, kelle ülesandeks on valitsemine, kohustused seoses konsolideeritud raamatupidamise aastaaruandega

Juhtkond vastutab konsolideeritud 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 konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande koostamist.

Konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande koostamisel on juhtkond kohustatud hindama grupi 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 grupi likvideerida või tegevuse

lõpetada või tal puudub sellele realistlik alternatiiv.

Need, kelle ülesandeks on valitsemine, vastutavad grupi raamatupidamise aruandlusprotsessi üle järelevalve teostamise eest.

Vandeaudiitori kohustused seoses konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande auditiga

Meie eesmärk on saada põhjendatud kindlus selle kohta, kas konsolideeritud 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 konsolideeritud 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 konsolideeritud 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 grupi

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 grupi suutlikkuses jätkata jätkuvalt tegutsevana. Kui me teeme järelduse, et eksisteerib oluline

ebakindlus, oleme kohustatud juhtima vandeaudiitori aruandes tähelepanu konsolideeritud 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 grupi suutlikkust jätkata jätkuvalt tegutsevana;

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

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

- hangime grupi majandusüksuste või äritegevuste finantsteabe kohta piisava asjakohase tõendusmaterjali, et avaldada arvamus grupi konsolideeritud finantsaruannete kohta. Me

vastutame grupiauditi juhtimise, järelevalve ja läbiviimise eest. Me oleme ainuvastutavad oma auditiarvamuse eest.

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.
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