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Tegevustoetuse aruanne 2021 

1. Eriolümpia Eesti Ühenduse kalenderplaan; 
2. Eriolümpia Eesti Ühenduse tegevusaruanne; 
3. EVPISL tegevusaruanne.  

 
1. 2021. a kalenderplaan/tegevuskava 
 

Jaanuar- 

detsember 

Väikesportlaste- ja pereprogrammi 

tegevused 
Üle Eesti 

Jaanuar- 

detsember 
Ühendava spordi tegevused Üle Eesti 

4.veebruar Mäesuusatamise õppepäev Kiviõli Seikluskeskus 

7.veebruar Räätsamatk Valgesoo raba 

11.veebruar Saalijalgpalli turniir Tartu JÄÄB ÄRA! 
11.-14. 

veebruar 

Suusatajate ja räätsajooksjate 
maailmamängude ettevalmistuslaager Otepää 

1.märts Tõukekelgumatk 
Kõrvemaa Matka- ja 

Suusakeskus 

1.märts Mäesuusakoolitus Kütioru Puhkekeskus 

3.-4.märts Talimängud 
Otepää/Pühajärve JÄÄB 
ÄRA! 

7.märts Tõukekelgumatk Taevaskoja 

10.märts Räätsamatk 
Kõrvemaa Matka- ja 

Suusakeskus 

11.märts Mäesuusatamise õppepäev 
Kiviõli Seikluskeskus 
JÄÄB ÄRA! 

Aprill/mai LÕK bowlinguturniir Tartu LÜKKUB EDASI! 
Aprill Virtuaalne liikumisväljakutse Üle kogu Eesti 
7.aprill Ühendava korvpalli seminar Veebis 

23.-25.aprill Saalihoki koondise laager Imavere 

28.aprill 5-A ja 7-A jalgpalliturniir 
Viljandi LÜKKUB 
EDASI! 

29.aprill- 2.mai 
Suusatajate ja räätsajooksjate 
maailmamängude ettevalmistuslaager Kääriku 

01.mai "Kõnnime koos!" I etapp Kääriku 

mai Tantsukonkurss Virtuaalselt 

14.mai 
Ühendava spordi üritus TÜ 
üliõpilastega 

Tartu JÄÄB ÄRA! 

19.mai Tänuüritus Järveveere Puhkekeskus 

20.mai Sportvõimlemine Tallinn 

26.mai Ujumine Keila LÜKKUB EDASI! 



27.mai 

TegevusTe OÜ koolitus „Eriliste laste 
kaasamine lasteaia ja algklasside 

liikumistundi.“ 

Tallinn 

1.juuni 
Lastekaitsepäev ja Strider 

jooksurataste tutvustus 
Porkuni 

1.juuni Virtuse kevad ujumisvõistlus Üle Eesti 

2.juuni Ühendava korvpalli turniir Abja Spordi- ja 

Tervisekeskus  

8.juuni Bocceturniir Maarja Küla 

10.-13.juuni 5-A euroopa jalgpalliturniir Viljandi JÄÄB ÄRA! 
13.juuni „Kõnnime koos!“ II etapp Selli – Sillaotsa 

15.-16.juuni Treenerite seminarlaager Kihnu 

12.-16.juuli Gothia Cup Göteborg JÄÄB ÄRA! 
28.-30.juuni Virtus ujujate treeningkogunemine Tallinna Tondi Kool 

22.juuli „Kõnnime koos! III etapp  Käsmu 

9.-12.august Ühendav spordilaager Porkuni 

12.-15.august Maailmamängude ettevalmistuslaager Kääriku 

13.-15.august 
Maailma tantsuspordi 

ettevalmistuslaager 
Porkuni JÄÄB ÄRA! 

18.-21.august Maailma tantsuspordi üritus 
Austria, Graz Eesti 

delegatsioon ei sõida 

26.-29.august Spordilaager täiskasvanud sportlastele Taevaskoja Puhkekeskus 

28.august „Kõnnime koos!“IV etapp Taevaskoja 

30.-31.august Treenerite koolitusseminar Vanaõue Puhkekeskus 

8.-9.september Kergejõustik Viljandi 

sept-nov 
Ekstreemspordi treeningpäevad (7.10, 
21.10, 4.11, 11.11) 

 Spot of Tallinn 

22.september 
Euroopa jalgpallinädala 7a- ja 5a- 

turniir ning jalgpallifestival 
 Viljandi 

23.september Jooksukross Siimusti 

24.-

25.september 

Eriolümpia sportlasliidrite 
koolituslaager 

Tallinn 

26.september „Kõnnime koos!“ V etapp Äntu õpperada 

7.oktoober Matk Kammeri Kool 

17.oktoober „Kõnnime koos!“ VI etapp Ahunapalu, Tartumaa 

19.oktoober Lõunaregiooni TÕK rahvastepall Urvaste 

19.oktoober Põhjaregiooni TÕK rahvastepall Tallinn 

14.-17. 

oktoober 

Euroopa noorte ühendav 
korvpalliturniir 

Itaalia, Sansepolcro 

TOIMUB 2022! 

28.-29. 

oktoober 

Treenerite koolitus ja treenerite 

pallimängude turniir 
 Lahmuse Jääb ära! 
 

29.-31. okoober Saalihoki koondise treeninglaager 
Tamsalu 

Lükkub edasi 

Oktoober Liikumisaktiivsuse päev 

Tartu 

Turvalisuse kaalutlustel 

lükkub 2022 kevadesse 

5.november Perefoorum  Vspa, Tartu 

03.- MM räätsajooksjate Jõulumäe 



06.november ettevalmistuslaager 

12.-

20.november 
MM suusatajate lumelaager Soome, Levi 

18.-

19.november 
SOEE juhtide – ja spordikonverents Virtuaalselt 

23.november Korvpalliturniir Tartu, lükkub edasi 
24.november Virtuse talvised kergejõustikuvõistlused  Lasnamäe spordihall 
30.november Korvpallifestival 8-11 a lastele  Sõmeru Põhikool 

5.-8.detsember 
MM delegatsioonijuhtide eelseminar 

ja võistluspaikadega tutvumine 

Venemaa, Kaasan, lükkub 
edasi 

6.-7.detsember Sportlasliidrite koolitusseminari 3. osa Tartu 

7.detsember Iluvõimlemine Tartu 

10.-

18.detsember 
Virtuse MM ujumises Prantsusmaa 

 

 

2. Eriolümpia Eesti Ühenduse tegevusaruanne 

2021. a kalenderplaan oli eestisisesteks tegevusteks tihe, kuid paraku olime sunnitud 

koroonakriisi piirangute tõttu tegema hulgaliselt muudatusi. Paljud võistlused lükkusid edasi 
järgmisse aastasse. Koroonakriisi turvalisuse kaalutlustel lükati aasta võrra edasi talvised 
maailmamängud ning ka enamus teisi rahvusvahelisi võistlusi.  
 

Erinevates tegevustes osales 30 kooli (nendest 2 tavakoolid), 11 hoolekandeasutust, 3 

spordiklubi, 17 eraisikut. Lisaks olid ühendava spordi tegevustesse kaasatud erinevate koolide 
ja spordiklubide sportlased. Erinevates võistlustegevustes osales 1484 erinevat sportlast ja 
partnerit, kokku 2362 osaluskorda.  

Aasta alguses valiti meie sportlane, noorteliider ja ka juhatuse liige Inge Maiberg Euroopa 

sportlasliidrite nõukogusse. Meie sportlaste esindaja pole kunagi olnud rahvusvahelises 
koostöös nii olulisel kohal. 

Väikesportlaste ja pereprogrammis osales 5 lasteaeda ja 4 treeninggruppi üle kogu Eesti. 
Kaasasime 82 väikesportlast vanuses 2-7 a. Kaudselt olid kaasatud lisaks 151 pereliiget. Sel 

aastal korraldasime pereprogrammi teisiti. Ostsime väikesportlaste programmis osalemiseks 
seljakotid koos spordivahenditega. Lasteaias korraldati lastele võimlemistunnid ja õpetati 
selgeks vahendite kasutamine. Hiljem said nad kotid endale, et kodus vanemate abiga 

mänguliselt edasi treenida. Toetasime kolme väikesportlaste aastaringse treeningrühma 
toimimist. 

Ühendav sport on eriolümpia liikumise väga oluline osa. Kuna 2021. a ei olnud pandeemia 
tõttu lubatud eri asutuste inimeste kokkusaamine ja ühised sporditegevused, olid ühendava 
spordi tegevused pausil. Jätkasime küll ekstreemspordikeskuses Spot of Tallinn eriolümpia 
asutuste treeningutega, kuid ühendava spordi elemendid saame lisada alles tulevikus. Tiina 
Möll osales Euroopa Ühendava Spordi töögrupis, kus toimusid kohtumised kord kvartalis. 

Erinevate sportlike tegevuste kaudu võimaldati erivajadustega lastel, noortel ning 
täiskasvanutel tegeleda jõukohase spordi ja liikumistegevustega. Selleks korraldati ja osaleti 
erinevatel spordivõistlustel üle kogu Eesti. Meie oodatuim 2-päevane spordisündmus on alati 
Otepääl toimuvad talimängud. Kümnendad mängud pidime piirangute tõttu 2 päeva enne 
võistlusi tühistama. See oli valus löök nii sportlastele kui korraldajatele. Mõistame siiski, et 

osalejate ohutus ja tervis on meie prioriteet. Oleme uhked, et esmakordselt 32-aastase ajaloo 



jooksul  käis meie suusakoondis lumelaagris Levil, Soomes. Meil õnnestus korraldada 10 
erinevat üleriigilist võistlust, sh Viljandis kergejõustikuvõistlused 2-päevastena. Korraldasime 
ka traditsioonilised suvelaagrid nii ühendava laagrina alla 18-a noortele kui ka 

täiskasvanutele. Regulaarselt toimus liikumisharrastuse üritusi.  
 

Jätkasime oma kõnnisarjaga „Kõnnime koos!“, kus alates aprillist (algul virtuaalselt) kuni 

oktoobrini toimus pea iga kuu erinevates Eestimaa kohtades üks kõnnietapp. Kõndima olid 
oodatud kõik soovijad ja see osutus väga edukaks (327 osaluskorda). Uute tegevustena 
korraldasime virtuaalse võimlemissarja, kus 8 nädala jooksul oli huvilistel võimalus kinnises 
FB grupis 2x nädalas võimelda (ca 20 min korraga). Võimlemist korraldasid EO direktorid 
otseülekandena ja sportlastel oli väga suur huvi olla esinejatena kaasatud. Võimlemistes 
osales kokku 115 inimest. Ka tantsukonkurss toimus virtuaalselt ning oli väga menukas ja 
osavõtjaterohke. 
 

Meie jaoks oli oluline olla partneritena kaasatud Erasmus+ projekti ühendavas korvpallis. 
Saime teha treeninguid, soetada korvpalli varustust ja pidada maha arvestatava ühendava 
korvpalliturniiri (tava- ja erivajadusega sportlased ühistes võistkondades) Abja-Paluojal. 

Paraku lükkus Itaaliasse planeeritud Euroopa turniir pandeemia tõttu aasta võrra edasi. 
 

Planeeritud tegevuste kaudu suurendame erivajadustega laste, noorte ja täiskasvanute 
kaasamist Eesti ühiskonda ning pakume puudega inimestele eduelamusi jõukohases 
sporditegevuses. Treeneritele korraldati õppeseminare Eestis (2 EO treenerite seminari). 
Võistluste korraldamiseks koostati vastavad juhendid. Kõik osalejad said autasud, medalid ja 
meened, nagu näeb ette eriolümpia reeglistik. Sportlastele korraldati toitlustamine ja hüvitati 
osaliselt toitlustamise ning transpordikulud. Kõigi toimunud võistluste kohta koostati 
võistlusprotokollid, mis saadeti kõigile osalejatele ja võistlusel on tehtud fotosid. Peame 

täpset statistikat sportlastest vanuserühmade kaupa ning teeme vastavat aruandlust oma 
katusorganisatsioonile. Tegevustest on igal aastal meie kodulehel ka kokkuvõte koos 
pildimaterjaliga (juuni-juuni, kuna siis on üldkoosolek) https://eeo.ee/wp-

content/uploads/2021/06/Tegevused-2020-juuni-2021-juuni.pdf  
 

2021. a koostasime oma liikmeskonnas küsitluse ja kaardistasime olukorra liikmeskonnas. 
Jätkasime ja käivitasime mitmeid treeninguid hoolekandeasutuste, liikmete ja toetajaliikmete 

juures. Toetasime 14 erinevat treeningut üle Eesti. 
 

Jätkasime aasta lõpus oma arendusprogrammiga ja pakkusime asutustele võimalust soetada 
oma sportlastele esindusriietus või teha ühiselt midagi sportlikku. Asutuste huvi oli väga suur 
ning juhatus otsustas eraldada arendusprogrammile vastavalt taotlustele 30 444 eurot. 

Lisaks riigieelarvelisele tegevustoetusele saime tuge ka Special Olympics International 

projektidest, mis kajastuvad eelarve tabelis muude toetuste all.  

Eriolümpia tegevuse vajalikkust hindavad meie liikmed ja toetajad väga kõrgelt. Osalejad on 
alati väga tänulikud, et neile sportlikke ja harivaid tegevusi korraldatakse. Läbi 
sporditegevuste ja meedia teavitasime ühiskonda intellektipuudega inimeste olemasolust ja 

võimekusest. Usume, et intellektipuudega inimeste kaasamine sportlikesse tegevustesse on 
väga vajalik ühiskonna parema toimimise seisukohalt. Seeläbi on puudega inimesed 
tervemad, sotsiaalsemad ja toimekamad, väheneb muude riskide võimalus.  

https://eeo.ee/wp-content/uploads/2021/06/Tegevused-2020-juuni-2021-juuni.pdf
https://eeo.ee/wp-content/uploads/2021/06/Tegevused-2020-juuni-2021-juuni.pdf


Head koostööparnerid lisaks riigile olid 2021. a Corny, Strider Bikes Eesti, Synlab, Eesti 

Pagar, Salvest, Tartu Mill, Korvpalliklubi Kadrina Karud, eraisikutest annetajad ja paljud 

sõbralikud koostööpartnerid.   

Meie tegevusi saab jälgida:  
http://eeo.ee/ 

https://www.facebook.com/EestiEO/  

https://www.instagram.com/specialolympics_estonia/ 
 

3. Eesti Vaimsete Puuetega Inimeste Spordiliit (EVPISL) tegevusaruanne 

2021. aasta oli COVID-19-st tingitud piirangutega spordiaasta, kus vabariiklikud 

treeningkogunemised  ja võistlused viidi läbi  hajutatud printsiibil ning treeningud põimõppes. 
  

EVPISLi 2021 spordiaasta aktiivseim sportlane oli Hans Teearu, kes saavutas 03.01.2021. a  

21. koha Eesti MV-l murdmaasuusatamises 10 km distantsil (CT), Estoloppetti Eesti  

Pikamaasuusatajate sarja 2021. aasta  kokkuvõttes üldarvestuses 6. koha. Lisaks võistles Hans 
Teearu Eesti Jalgratturite Liidu rattamaratonidel ning Eesti Suusaliidu võistlustel 
rullsuusatamises. 
 

EVPISLi 2021 spordiaasta aastategu rahvusvahelisel tasandil oli meie sportlaste osalemine 

Virtuse ujumise maailmameistrivõistlustel Prantsusmaal 10.-18.12.2021, kus võideti 14 
medalit ja tehti mitmeid isiklikke rekordeid. 
 

EVPISLi 2021 spordiaasta aastategu vabariiklikul tasandil oli võistluste läbi viimine Virtuse  
organisatsiooni uute reeglite kohaselt ujumises (juuni 2021) ja kergejõustikus (november 
2021), kus kummalgi võistlusel oli üle 100 osaleja. 
 

EVPISL-u 2021 spordiaasta uueks alaks oli judo meistertreeneri Toni Eylanditi juhtimisel.  

 

Valmis ka uus koduleht https://virtusestonia.ee/  

 

 

 

Eriolümpia Eesti Ühenduse tegevus aitab täita Sport 2030 arengustrateegia eesmärke. Täname 
Kultuuriministeeriumit toetuse ja koostöö eest! 
 

 

Eriolümpia Eesti Ühendus 
 

http://eeo.ee/
https://www.facebook.com/EestiEO/
https://www.instagram.com/specialolympics_estonia/
https://virtusestonia.ee/
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Eriolümpia Eesti Ühendus 2021. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2021 31.12.2020 Lisa nr

Varad    

Käibevarad    

Raha 39 552 54 621 2

Nõuded ja ettemaksed 293 0  

Kokku käibevarad 39 845 54 621  

Põhivarad    

Materiaalsed põhivarad 919 1 314  

Kokku põhivarad 919 1 314  

Kokku varad 40 764 55 935  

Kohustised ja netovara    

Kohustised    

Lühiajalised kohustised    

Võlad ja ettemaksed 524 734  

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused 37 382 52 926 4

Kokku lühiajalised kohustised 37 906 53 660  

Kokku kohustised 37 906 53 660  

Netovara    

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 2 275 6 901  

Aruandeaasta tulem 583 -4 626  

Kokku netovara 2 858 2 275  

Kokku kohustised ja netovara 40 764 55 935  
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Eriolümpia Eesti Ühendus 2021. a. majandusaasta aruanne

Tulemiaruanne
(eurodes)

 2021 2020 Lisa nr

Tulud    

Annetused ja toetused 278 658 227 916 4

Muud tulud 476 2 143 4

Kokku tulud 279 134 230 059  

Kulud    

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -137 163 -105 043 5

Mitmesugused tegevuskulud -33 496 -33 383 6

Tööjõukulud -107 496 -95 863 7

Põhivarade kulum ja väärtuse langus -396 -396  

Kokku kulud -278 551 -234 685  

Põhitegevuse tulem 583 -4 626  

Aruandeaasta tulem 583 -4 626  
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Eriolümpia Eesti Ühendus 2021. a. majandusaasta aruanne

Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2021 2020 Lisa nr

Rahavood põhitegevusest    

Laekunud annetused ja toetused 278 658 227 916 4

Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest -170 811 -138 425 5,6

Väljamaksed töötajatele -107 847 -95 280 7

Laekunud intressid 11 6  

Muud rahavood põhitegevusest 465 2 136 6

Kokku rahavood põhitegevusest 476 -3 647  

Rahavood finantseerimistegevusest    

Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,

toetustest
-15 545 52 926 4

Kokku rahavood finantseerimistegevusest -15 545 52 926  

Kokku rahavood -15 069 49 279  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 54 621 5 342  

Raha ja raha ekvivalentide muutus -15 069 49 279  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 39 552 54 621 2
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Eriolümpia Eesti Ühendus 2021. a. majandusaasta aruanne

Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2019 6 901 6 901

Aruandeaasta tulem -4 626 -4 626

31.12.2020 2 275 2 275

Aruandeaasta tulem 583 583

31.12.2021 2 858 2 858
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Eriolümpia Eesti Ühendus 2021. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Eriolümpia Eesti Ühendus 2021.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga.

Eesti finantsaruandluse standardi põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise

Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raha

Rahaliste vahenditena kajastatakse kassas olevat sularaha ja panga arvelduskontol olevat raha.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalne põhivara on vara, mida mittetulundusühing kasutab pikema perioodi jooksul kui üks aasta teenuste osutamisel või

halduseesmärkidel ja mille soetusmaksumus on vähemalt 350 eurot. Lähtudes olulisuse printsiibist ei kapitaliseerita põhivarana

väheväärtuslikke varasid alla 350 euro, isegi juhul kui nende kasutusiga ületab ühte aastat.

Materiaalne põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ning vara soetamisega seotud otsestest kuludest

– teenustasud, mittetagastavad maksud, projekteerimine jne.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir    350,00

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi Kasulik eluiga

Masinad, seadmed 5 aastat

Finantskohustised

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, 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, mis lühiajaliste kohustuste puhul on üldjuhul võrdne

nende nominaalväärtusega.

Annetused ja toetused

Valitsuse sihtfinantseerimise vahendeid kajastatakse lähtudes RTJ 12 nõuetest netomeetodil. Sihtfinantseerimist kajastatakse tuluna

vastava kulu vähendusena. Sihtfinantseerimist ei kajastata tuluna enne, kui eksisteerib piisav kindlus, et mittetulundusühing

vastab sihtfinantseerimisega seotud tingimustele ja sihtfinantseerimine laekub.

Varade sihtfinantseerimise korral võetakse sihtfinantseerimise abil soetatud vara bilansis arvele tema soetusmaksumuses, varade soetamise

toetuseks saadud sihtfinantseerimise summa kajastatakse bilansis kohustusena kui tulevaste perioodide tulu sihtfinantseerimisest.

Soetatud vara amortiseeritakse kulusse ja sihtfinantseerimise kohustus tulusse soetatud vara kasuliku eluea jooksul.

Tegevuskulude sihtfinantseerimisel kajastatakse tulu sihtfinantseerimisest proportsionaalselt sellega seonduvate kuludega.

Tulemiaruandes kajastatakse kompenseeritavat kulu ja saadud toetust mõlemaid eraldi.

Tulud

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

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

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks loetakse Eriolümpia Eesti Ühendus juhatuse liikmed ja liikmed.
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Rahavoogude aruandes on põhi-, investeerimis- ja finantseerimistegevuse rahavood kajastatud otsesel meetodil.

Lisa 2 Raha
(eurodes)

 31.12.2021 31.12.2020

SEB pank EO 39 552 53 224

SEB pank EVPISL 0 1 397

Kokku raha 39 552 54 621

Eriolümpia Eesti Ühendusel on kolm pangakontot.

EE631010220123049019 Eriolümpia Eesti Ühendus konto, jääk 39552,01.

EE361010220278837228 Eesti Vaimse Puuetega Inimeste Liit projekti konto, jääk 0,40.

EE051010220285206224 Leadership konto, ei ole kasutatud.

Lisa 3 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)

 Laekunud

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

Sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks
227 916

EVPISL tagasilaekumised 2 137

Intressid 6

Kokku

sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks

230 059

Kokku sihtotstarbelised

tasud, annetused ja

toetused

230 059

 

 Laekunud

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

Sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks
278 658

Muud laekumised 465

Itressid 11

Kokku

sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks

279 134

Kokku sihtotstarbelised

tasud, annetused ja

toetused

279 134
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KuM leping 7-10/3875-1 205000,00, 

KuM HMN toetus puuetega inimeste spordikatusorg. 38709,26 

SOEE EU Unified Basketball Grant 10000,00 

SO INC CRT2021 6-06BNY CUST RRN 5814,91 

SO Athlete Leadershipgrant 1500,00 

SOEE Metlife Grant 1500,00 

Tartu LV 2021 spordiprojekt 590,00 

Annetused 115,00 

Väljastatud arved 350,00 

Laekunud intressid arveldusarvele EO 10,19, EVPISL 1,10 

 

KuM ja HMN lepingu 2020. a jääk 52925,90 ja 2021. KuM, HMN, Basketball Grant, Metlife Grant ja Tartu LV 2021 spordiprojekt projektide

jääk 37382,23, kajastub bilansis - tulevaste perioodide tulu sihtfinantseerimisest.

Lisa 4 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

 2021 2020

Transpordikulud 4 630 4 180

Üür ja rent 15 429 11 021

Ürituste kulud 13 126 8 671

Toitlustuskulud 20 312 14 927

Majutuskulu 14 831 16 608

Välisüritustel osalemine 19 086 10 797

Varustus, vahendid 15 137 37 863

Treeninglaagrid 4 168 976

Eriolümpia toetusprogramm 30 444 0

Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsesed kulud
137 163 105 043

Ürituste kulu - eelarves planeeritud võistluste, ürituste, tegevuste medalid, diplomid, vahendid, lisatarvikud,

ohutusvahendid, transpordikompensatsioon, vms.

Välisüritustel osalemine - piletid, riietus, varustus, meened, vms.
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Lisa 5 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

 2021 2020

Üür ja rent 6 115 6 454

Mitmesugused bürookulud 298 1 218

Lähetuskulud 450 1 498

Koolituskulud 8 331 4 806

Isikliku sõiduauto hüvitis 2 928 3 328

Sidekulud 2 065 1 034

Muud kulud 1 674 2 247

Erisoodustused 6 652 5 956

Reklaam, marketing, esindus 2 826 6 253

Töötervishoid, töö- ja tervisekulud 1 509 589

Raamatupidamisprogrammi kulu 418 0

Arvutite, tehnika kulu 230 0

Kokku mitmesugused tegevuskulud 33 496 33 383

Üür ja rent - Tartu ja Tallinna kontorite kulud

Erisoodustused - erisoodustuse kulud koos tulumaksu ja sotsiaalmaksuga erisoodustustelt 

Muud kulud - halduskulud, mis ei kajastu esitatud ridadel, pangateenuste kulu

Lisa 6 Tööjõukulud
(eurodes)

 2021 2020

Palgakulu 80 394 71 646

Sotsiaalmaksud 27 102 24 217

Kokku tööjõukulud 107 496 95 863

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 2 2

Töötajate keskmine arv - 2021. a lõpu seisuga kaks töölepinguga töötajat. 

Aasta lõpu seisuga on sõlmitud 11 kehtivat tähtajalist käsunduslepingut treeneritega, mille lõppemine on 2022. a kevadeks.

Palgakulu, sotsiaalmaksud - sisaldab töölepingute ja käsunduslepingute tasusid.

Aasta lõpu seisuga arvestatud puhkusekohtustus T. Möll kolm puhkusepäeva -

palgakulu 172,52, sotsiaalmaksu kulu 56,93, töötuskindlustus tööandjale kulu 1,38.

Lisa 7 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2021 31.12.2020

Füüsilisest isikust liikmete arv 22 0

Juriidilisest isikust liikmete arv 18 0
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Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud

olulised soodustused
  

 2021 2020

Arvestatud tasu 3 220 1 946

Arvestatud töötasu juhatuse liikmetele bruto summas:

Evelyn Himma käsunduslepingute alusel jaanuar-juuni 1152,00

Evo Saar käsunduslepingute alusel jaanuar-detsember 1430,00

Kuuno Tiitus juhatuse liikme tasu 637,76



Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 20.04.2022

Eriolümpia Eesti Ühendus (registrikood: 80319218) 01.01.2021 - 31.12.2021 majandusaasta aruande andmete õigsust on

elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi Allkirjastaja roll Allkirja andmise aeg

ANDRES POOL Juhatuse liige 20.04.2022

Resolutsioon: Allkirjastan majandusaasta aruande, et suunata see audiitorkontrolli.



SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

Eriolümpia Eesti Ühendus üldkoosolekule

Arvamus

Oleme auditeerinud Eriolümpia Eesti Ühendus (ettevõte) raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2021 ning tulemiaruannet, rahavoogude aruannet ja

netovara 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 31.12.2021 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) (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 asjaolu

Auditeerisime Eriolümpia Eesti Ühenduse raamatupidamise aastaaruannet esmakordselt. 31.12.2020 lõppenud majandusaasta raamatupidamise aastaaruanne ei kuulunud

kohustuslikule auditeerimise ega ülevaatuse alla.

Muu informatsioon

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

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/

Alar Heinaste

Vandeaudiitori number 143

Grow Audit OÜ

Audiitorettevõtja tegevusloa number 103

Mustamäe tee 60, Tallinn, Harju maakond, 12916

20.04.2022



Audiitorite digitaalallkirjad
Eriolümpia Eesti Ühendus (registrikood: 80319218) 01.01.2021 - 31.12.2021 majandusaasta aruandele lisatud audiitori aruande on

digitaalselt allkirjastanud:

Allkirjastaja nimi Allkirjastaja roll Allkirja andmise aeg

ALAR HEINASTE Vandeaudiitor 20.04.2022



Tegevusalad
Tegevusala EMTAK kood Põhitegevusala

Spordi alaliitude, spordiliitude ja spordiühenduste

tegevus
93191 Jah

Sidevahendid
Liik Sisu

Mobiiltelefon +372 5027891

E-posti aadress Andres.Pool@tartu.ee


