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Sihtasutus Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseum 

 

Tegevusaruanne 

Sihtasutuse Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseum eesmärgiks on Eesti ajalooga seotud 
kehakultuuri-, spordi- ja olümpiaalase materjali kogumine, säilitamine, uurimine ning 
vahendamine hariduslikel, teaduslikel ja elamuslikel eesmärkidel ning olümpismi aadete ja 
sportlike väärtuste hoidmisele ja levitamisele kaasaaitamine. 

1963. aastal asutatud muuseum tegutses 2016. aasta juuni lõpuni riikliku muuseumina ning 
kandis Eesti Spordimuuseumi nime. 1. juulist 2016 alustas muuseumi õigusjärglasena tegevust 
SA Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseum, mille asutajateks on ühiselt Eesti Vabariigi 
Kultuuriministeerium ja Eesti Olümpiakomitee.  

SA Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumi (edaspidi ESOM) juhtis 2021. aastal neljaliikmeline 
nõukogu: Siim Sukles (esimees, EOK esindaja), Tarvi Pürn (Kultuuriministeeriumi esindaja),  
Mart Uusjärv (Rahandusministeeriumi esindaja) ja Urmo Soonvald (EOK esindaja). ESOM 
juhatuse liige ja ühtlasi tegevjuht alates 01.08.2016 oli Siim Randoja, raamatupidaja Marve 
Peitel ja 2021. aasta audiitoriks Audiitorbüroo ELSS OÜ.  

ESOM 2021.a. tulud kokku olid 988,7 tuh. eurot, millest toetus Kultuuriministeeriumilt 
tegevuskuludeks oli 821,8 tuh. eurot, lisameetme toetus oli 29,0 tuh. eurot ning projektitoetused 
olid 56,9 tuh. eurot. Projektitoetust saadi Haridus- ja Teadusministeeriumilt 3,4 tuh. eurot,  
Kultuurkapitalilt 3,0 tuh. eurot ja Tartu Linnavalitsuselt 0,4 tuh. eurot. Muud toetused olid 0,8 
tuhat eurot. ESOM tulu majandustegevusest oli 73,3 tuh. eurot. Seejuures piletimüügist saadi 
tulu 45,3 tuh. eurot, meenete ja trükiste müügist 11 tuh. eurot, ruumide ja vara rentimisest 2,1 
tuh. eurot ning näituste ja ürituste korraldamisest 14,9 tuh. eurot. 

2021. aasta kulud kokku olid 976,6 tuh. eurot, millest tööjõukulud moodustasid 429,2 tuh. eurot, 
tegevuskulud 472,7 tuh. eurot ning põhivara amortisatsioonikulu oli 74,7 tuh. eurot.  
Tegevuskuludest moodustasid peamise osa kinnistukulud 292 tuh. eurot (61,8%), millest 
rendikulu RKAS-ile oli 140 tuh. eurot. Museaalide soetamise ja hooldus-, restaureerimis- ning 
korrashoiukulukulu oli 12,4 tuh. eurot, ürituste ja näituste korraldamise kulu oli 61,7 tuh. eurot.  
Põhikohaga töötajate arv 2021. aasta lõpul oli 19 inimest. Juhatuse liikme töötasu koos 
lisatasuga oli 2021. aastal 35,0 tuh. eurot ning nõukogu liikmetele arvestati töötasudeks kokku 
7,6 tuh. eurot, kokku 42,6 tuh.eurot.  

Peamised finantssuhtarvud    
  2021 2020  Suhtarvude arvutamisel kasutatud valemid 
Tulu ettevõtlusest kasv/kahanemine (%) 191,3 -50,8 tulu ettevõtlusest/eelmise aasta tulu ettevõtlusest*100 

Lühiajaliste võlgnevuste kattekordaja 1,97 1,38 käibevara/lühiajal.kohustised 

Maksevõime kordaja 1,97 1,38 raha+laekumata arved/lühiajal.võlgnevus 

Rahakordaja 1,46 0,74 raha/lühiajal.kohustised 

Võlakordaja 0,07 0,06 kohustised/koguvarad 

 

 

 



Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumi 2021. aasta tööd mõjutas koroonaviiruse jätkuv levik ja 
sellest lähtuvad piirangud kultuuriasutustele. Muuseum oli vastavalt riiklikele korraldustele 
külastajatele suletud 1. märtsist kuni 1. maini. Ka lahtiolekuajal mais ja taas suureneva 
koroonaviiruse leviku olukorras sügisel ning aasta lõpus oli piirangutel ja/või koolides-
lasteaedades toimunud puhangutel oluline mõju grupikülastustele, mis kevade ja sügise 
perioodil ning detsembrikuus on tavapäraselt oluline osa muuseumikülastuste aastasest 
kogumahust.  
 
SA ESOM omatulu 2021. aastal: 73 312 (2020.a 38 314) 
SA ESOM külastajate arv 2021. aastal: 11 540 (2020.a 6389) 

2021. aasta läbivaks teemaks oli muuseumi uue püsinäituse ning sellega seotud 
haridusvõimaluste vahendamine muuseumikülastajatele. Täiendavalt arendati aasta jooksul 
„Muuseumide kiirendi“ programmi toel valmis spordimuuseumi digikaaslane, mis ühendab 
endas audiogiidi, virtuaaltuuri ning erinevad viktoriinid ja tegevusvõimalused. Audiogiidi 
eestikeelse sisu luges sisse Rasmus Mägi, lätikeelse Laura Ikauniece, 2022. aastal lisandub 
muuhulgas venekeelne (Julia Beljajeva) versioon.  

Eriüritustest leidis esmakordselt aset muuseumi korraldatud neljapäevane Spordi- ja 
Olümpiafilmide festival SOFF, esimene omalaadne Eestis. Olümpia-aastale kohaselt valmisid 
mitmed eriväljapanekud Tokyo2020 teemadel ning koostöös EOK ja Postimees grupiga kaasati 
ligi tuhat last erimaskoti loomiseks olümpiakoondislastele. Muuseum osales ka mitmetel 
suurematel spordiüritustel üle Eesti (mh. Kergejõustiku U20EM, Võrkpalli EM jt).  

2021. aasta eest võitis muuseum Eesti muuseumiauhindade konkursil tiitli „Eesti aasta 
muuseumikogu arendaja“ ning pälvis nominatsiooni „Eesti aasta muuseumiarendaja“ ning 
„Eesti aasta püsinäitus“ kategooriates. Muuseumi uus püsinäitus pärjati lisaks pronksmunaga 
parima keskkonnadisaini kategoorias Eesti aasta disainiauhindade konkursil Kuldmuna. 
 
2022. aasta peamiseks eesmärgiks on uue püsinäituse ajastu esimese suuremahulise ajutise 
näituse – ekstreemspordinäitus “X-faktor” – loomine ning sellega seotud tegevused aasta vältel. 
Täiendavalt on töös erinevate valdkondade uute projektide algatamine ja elluviimine (mh. 
audiogiid-digikaaslase keelevaliku täiendamine, Läti suunaline turunduskampaania, 
koostööprojektid spordiorganisatsioonidega jpt) ning (olümpia)haridustegevuste edendamine. 
Ühtlasi on valmib 2022. aastal sihtasutuse uus arengukava.   

 
 
Siim Randoja 
Juhatuse liige  
Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseum 
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2021 31.12.2020 Lisa nr

Varad    

Käibevarad    

Raha 73 369 30 885 2

Nõuded ja ettemaksed 25 641 26 508 3

Kokku käibevarad 99 010 57 393  

Põhivarad    

Materiaalsed põhivarad 672 976 693 927 5

Kokku põhivarad 672 976 693 927  

Kokku varad 771 986 751 320  

Kohustised ja netovara    

Kohustised    

Lühiajalised kohustised    

Võlad ja ettemaksed 50 225 41 690 6

Kokku lühiajalised kohustised 50 225 41 690  

Kokku kohustised 50 225 41 690  

Netovara    

Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses 39 672 39 672  

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 669 958 190 701  

Aruandeaasta tulem 12 131 479 257  

Kokku netovara 721 761 709 630  

Kokku kohustised ja netovara 771 986 751 320  
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2021 2020 Lisa nr

Tulud    

Annetused ja toetused 915 347 1 329 511 7

Tulu ettevõtlusest 73 312 38 314 8

Muud tulud 29 51  

Kokku tulud 988 688 1 367 876  

Kulud    

Mitmesugused tegevuskulud -472 639 -439 338 9

Tööjõukulud -429 222 -430 045 10

Põhivarade kulum ja väärtuse langus -74 696 -19 236 5

Kokku kulud -976 557 -888 619  

Põhitegevuse tulem 12 131 479 257  

Aruandeaasta tulem 12 131 479 257  
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2021 2020

Rahavood põhitegevusest   

Põhitegevuse tulem 12 131 479 257

Korrigeerimised   

Põhivarade kulum ja väärtuse langus 74 696 19 236

Kokku korrigeerimised 74 696 19 236

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus 867 3 356

Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus 8 535 101

Kokku rahavood põhitegevusest 96 229 501 950

Rahavood investeerimistegevusest   

Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade

soetamisel
-53 745 -594 668

Kokku rahavood investeerimistegevusest -53 745 -594 668

Kokku rahavood 42 484 -92 718

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 30 885 123 603

Raha ja raha ekvivalentide muutus 42 484 -92 718

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 73 369 30 885
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Sihtkapital/Osakapital

nimiväärtuses

Akumuleeritud tulem

31.12.2019 39 672 190 701 230 373

Aruandeaasta tulem 479 257 479 257

31.12.2020 39 672 669 958 709 630

Aruandeaasta tulem 12 131 12 131

31.12.2021 39 672 682 089 721 761
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Sihtasutuse Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseum (registrikood 90013360) asutajateks on Eesti Vabariigi nimel Kultuuriministeerium (registrikood

70000941) ning Mittetulundusühing Eesti Olümpiakomitee (registrikood 80059467). Sihtasutuse eesmärk on Eesti ajalooga seotud kehakultuuri-,

spordi- ja olümpiaalase materjali kogumine, säilitamine, uurimine ning vahendamine hariduslikel, teaduslikel ja elamuslikel eesmärkidel

ning olümpia aadete ja sportlike väärtuste hoidmisele ja levitamisele kaasaaitamine. Sihtasutuse Eesti Spordi- ja

Olümpiamuuseumi raamatupidamise aastaaruanne on kooskõlastatud kooskõlas Eeti finantsaruandluse standardiga, mis

tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Eesti finantsaruandluse standardi põhinõuded on

kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise toimkonna poolt väljaantud juhendid. Raamatupidamise

aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse prntsiibist. Majandusaasta aruanne on koostatud perioodi 01.01.2021-31.12.2021

eurodes.

Raha

Raha ja ekvivalentidena kajastatakse aruandes arvelduskonto jääki ning muuseumi peakassas ja muuseumipoe kassas olevat sularaha.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena kajastatakse muuseumi poolt müüdud toodete, trükiste ja osutatud teenuste ning varade kasutusse andmisest tekkinud ostjatelt

laekumata nõudesummad. Kõik nõuded kajastatakse ostjate ja arvete lõikes. Nõude laekumise tõenäosust hinnatakse iga ostja kohta

eraldi arvestades teadaolevat informatsiooni partneri maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded kantakse sõltuvalt

ebatõenäoliselt laekuva nõude tekkimise põhjustest osaliselt või täies ulatuses kuludesse. Lootusetud nõuded kantakse bilansist välja.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalne ja immateriaalne põhivara on vara, mida kasutatakse teenuste osutamisel või halduseesmärkidel pikema perioodi jooksul kui

üks aasta. Põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja soetamisega otseselt seotud kulutustest (sh. kulutused,

mis on vajalikud vara viimiseks vara tööseisundisse ja asukohta). Põhivara maksumusse ei kapitaliseerita käibemaksu ja muid

tagasisaamisele mittekuuluvaid makse ja lõive (väja arvatud tööjõukuludelt arvestatud maksud). Edasi kajastatakse põhivara bilansis

soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Vara

hakatakse amortiseerima kasutuselevõtmise hetkest ning seda tehakse kuni amortiseeritava osa täieliku amortiseerimiseni või vara

eemaldamiseni kasutusest. Kui täielikult amortiseerunud vara on veel kasutuses, kajastatakse bilansis nii soetusmaksumust kui

akumuleeritud kulumit seni, kuni vara on lõplikult kasutusest eemdaldatud. Põhivara ja immateriaalse vara kapitaliseerimise alampiir on

5000 eurot ilma käibemaksuta. Amortisatsiooni määramisel vaadatakse iga objekti eraldi valdkonda tundva spetsialisti poolt ning sellest

lähtudes kehtestatakse amortisatsiooninormid.

Põhivara arvelevõtmise alampiir on 5000 eurot.

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi Kasulik eluiga

Masinad ja seadmed 10-20% aastas

Inventar 10-40% aastas

Arvutid ja tarvikud 33-50% aastas

Immateriaalne põhivara 33-50% aastas

Rendid

Rendi all mõistetakse kokkulepet, mille kohaselt rendileandja annab rentnikule makse või rea maksete eest kokkulepitud ajavahemikuks üle vara 

kasutusõiguse. Kapitalirendina klassifitseeritakse rent sel juhul kui kõik olulised vara omandiõigusega seotud riskid ja hüved lähevad 

üle rentnikule. Muudel juhtudel klassifitseeritakse rent kasutusrendina. Kasutusrendimaksed kajastatakse rendiperiooodi jooksul lineaarselt
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tulemiaruandes kuluna.

Annetused ja toetused

Saadud annetuste ja toetuste arvestamisel juhindutakse sihtfinantseerimise põhimõttest, et need kajastatakse tuluna hetkel, mil annetus või

toetus on laekunud või selle laekumine on praktiliselt kindel ja annetuse ning toetusega kaasnevad tingimused on täidetud. Saadud

sihtfinatseerimine, mille puhul tuluna kajastamise tingimused ei ole täidetud, kajastatakse bilansis kohustisena. Vastavat kohustist

kajastatakse bilansis lühi- või pikaajalisena olenevalt sellest, millal toimub sihtfinantseerimisega kaasnevate tingimuste täitmine.

Tulud

Tulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses. Tulu teenuste või kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised

omandiga seotud riskid ja hüved on läinud müüjalt ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning

tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline. Intressitulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ning saadud tulu suurust

Seotud osapooled

Aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks juhatuse liige ning nõukogu esimees ja kolm nõukogu liiget, lisaks

eespoolviidatute lähisugulased ning nende kontrolli all olevad äriühingud.

Lisa 2 Raha
(eurodes)

 31.12.2021 31.12.2020

Arvelduskonto SEB pangas 73 046 30 678

Kassa 323 207

Kokku raha 73 369 30 885
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Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2021 12 kuu jooksul

Nõuded ostjate vastu 4 262 4 262

Ostjatelt laekumata

arved
4 262 4 262

Maksude ettemaksed ja

tagasinõuded
21 112 21 112

Muud nõuded 267 267

Viitlaekumised 267 267

Kokku nõuded ja

ettemaksed
25 641 25 641

 

 31.12.2020 12 kuu jooksul

Nõuded ostjate vastu 372 372

Maksude ettemaksed ja

tagasinõuded
25 839 25 839

Muud nõuded 64 64

Viitlaekumised 64 64

Ettemaksed 233 233

Tulevaste perioodide

kulud
233 233

Kokku nõuded ja

ettemaksed
26 508 26 508

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

 31.12.2021 31.12.2020

Ettemaks Maksuvõlg Ettemaks Maksuvõlg

Käibemaks 2 605 5 589

Üksikisiku tulumaks 5 987 6 541

Erisoodustuse tulumaks 301 122

Sotsiaalmaks 11 103 12 105

Kohustuslik kogumispension 543 702

Töötuskindlustusmaksed 685 780

Ettemaksukonto jääk 18 507  20 250  

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad 21 112 18 619 25 839 20 250
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Lisa 5 Materiaalsed põhivarad
(eurodes)

  Kokku

 Masinad ja

seadmed

Muud

materiaalsed

põhivarad

 Lõpetamata

projektid ja

ettemaksed
Arvutid ja

arvutisüsteemid
Muud

masinad ja

seadmed

Lõpetamata

projektid

Ettemaksed

31.12.2019  

Soetusmaksumus 82 578 82 578 10 545 76 000 28 160 104 160 197 283

Akumuleeritud kulum -78 788 -78 788 0 -78 788

Jääkmaksumus 3 790 3 790 10 545 76 000 28 160 104 160 118 495

  

Ostud ja parendused 20 694 20 694 678 134 -76 000 -28 160 -104 160 594 668

Muud ostud ja

parendused
20 694 20 694 678 134 -76 000 -28 160 -104 160 594 668

Amortisatsioonikulu -2 179 -2 179 -15 664 -17 843

Allahindlused väärtuse

languse tõttu
-1 393 -1 393 0 -1 393

  

31.12.2020  

Soetusmaksumus 26 947 26 947 688 679 0 0 0 715 626

Akumuleeritud kulum -6 035 -6 035 -15 664 0 0 0 -21 699

Jääkmaksumus 20 912 20 912 673 015 0 0 0 693 927

  

Ostud ja parendused 53 745 53 745 53 745

Muud ostud ja

parendused
53 745 53 745 53 745

Amortisatsioonikulu -1 493 -5 390 -6 883 -67 813 0 0 0 -74 696

  

31.12.2021  

Soetusmaksumus 53 745 26 947 80 692 688 679 0 0 0 769 371

Akumuleeritud kulum -1 493 -11 425 -12 918 -83 477 0 0 0 -96 395

Jääkmaksumus 52 252 15 522 67 774 605 202 0 0 0 672 976
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Lisa 6 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2021 12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele 20 505 20 505

Võlad töövõtjatele 11 101 11 101

Maksuvõlad 18 619 18 619

Kokku võlad ja ettemaksed 50 225 50 225

 

 31.12.2020 12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele 10 974 10 974

Võlad töövõtjatele 10 466 10 466

Maksuvõlad 20 250 20 250

Kokku võlad ja ettemaksed 41 690 41 690

Lisa 7 Annetused ja toetused
(eurodes)

 2021 2020

Kokku annetused ja toetused 915 347 1 329 511

sh eraldis riigieelarvest 914 079 1 328 196

muu toetus 1 268 1 315

2021. aastal laekus Kultuuriministeeriumilt toetust kokku summas 907679 eurot, millest tegevustoetuseks oli eraldatud 492139 eurot, Riigi

Kinnisvara Aktsialseltsile Spordimuuseumi rendi, üüri- ja kinnistukulude katteks 329659 eurot. Lisataotluse alusel eraldati püsiekspositsiooni

digikaaslase arendamiseks projektitoetust 52767 eurot, G.Vaidla fotonegatiivide digiteerimise projektitoetust 4114 eurot ning samuti saime

lisatoetust Kultuuriministeeriumi kriisimeetmest (Covid-19) summas 29000 eurot.

Lisaks laekus Haridus- ja Teadusministeeriumilt toetust Georg Hackenschmidti elulooraamatu projekti tarbeks 3400 eurot ning Kultuurkapitalilt

Spordifilmide festivali projekti tarbeks 1000 eurot ja olümpiaharidusprogrammide arendamiseks 2000 eurot. 

Muude toetuste all kajastub ka Viiu Niileri toetus muuseumile summas 815 eurot ja Tartu Linnavalitsuse poolt eraldatud toetus summas

453 eurot suvisel Autovabaduse Puiesteel ürituste korraldamiseks.

Lisa 8 Tulu ettevõtlusest
(eurodes)

 2021 2020

Tulu piletite müügist 45 294 21 406

Tulu näituste ja ürituste korraldamisest 14 914 7 827

Tulu ruumide ja vara rentimisest 2 067 3 255

Tulu meenete ja trükiste müügist 11 037 5 826

Kokku tulu ettevõtlusest 73 312 38 314
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Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

 2021 2020

Üür ja rent 292 008 269 195

Mitmesugused bürookulud 23 506 18 182

Lähetuskulud 1 541 958

Koolituskulud 2 388 2 600

Sõidukite kulud 5 296 8 246

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 9 584 6 557

Inventari majandamiskulud 1 408 4 960

Meditsiinikulud 1 524 1 324

Teavikute ja kunstiesemete kulud 12 394 1 740

Näituste- ja ürituste korraldamise kulud 61 654 66 908

Maksu-, lõivu- ja trahvikulud 61 311 58 512

Mitmesugused majandamiskulud 25 156

Kokku mitmesugused tegevuskulud 472 639 439 338

Lisa 10 Tööjõukulud
(eurodes)

 2021 2020

Palgakulu 320 870 321 453

Sotsiaalmaksud 108 352 108 592

Kokku tööjõukulud 429 222 430 045

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 19 18

Lisa 11 Seotud osapooled
(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud

olulised soodustused
  

 2021 2020

Arvestatud tasu 42 560 39 920
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SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

Sihtasutus Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseum nõukogule

Arvamus

Oleme auditeerinud Sihtasutus Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseum (sihtasutus) 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 sihtasutuse 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 sihtasutusest 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 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 ja nende, kelle ülesandeks on valitsemine, 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 sihtasutuse 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 sihtasutuse likvideerida või tegevuse

lõpetada või tal puudub sellele realistlik alternatiiv.

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

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

sihtasutuse 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 sihtasutuse 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 sihtasutuse 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/

Enn Leppik

Vandeaudiitori number 57

AUDIITORBÜROO ELSS OÜ

Nexia International liige

Audiitorettevõtja tegevusloa number 59

Vanemuise tn 21a, Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond, 51003

24.03.2022
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Tegevusalad
Tegevusala EMTAK kood Põhitegevusala

Muuseumide tegevus 91021 Jah
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Liik Sisu

Telefon +372 7300750
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Veebilehe aadress www.spordimuuseum.ee


