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Sunfox Team 2018. a. majandusaasta aruanne

Tegevusaruanne

Sunfox Team juhib Einherjar (endine Firefly Airsoft) ja Virumaa Viikingid kogukondade tegevust. Loome tingimusi, mis aitavad kaasa nende
ühingute ning seikluslike rollimängude ja sõjamängu airsoft arengule Ida-Virumaal. Sunfox Team annab oma panuse nende
tegevusvaldkondade arengusse, mis avaldavad kaudset mõju seikluslike rollimängude ja sõjamängu airsoft arengule ning populaarsuse
suurendamisele Kirde-Eestis.

Virumaa Viikingite kogukond ühendab noori, kes huvituvad aktiivsetest rollimängudest ja ajaloo taaselustamisest. Viime läbi ajaloolise
mõõgavõitluse treeninguid, teeme ise valmis ajaloolised rollikostüümid ja korraldame oma mänge. Einherjar ühendab noori ja aktiivseid airsoft´i
mängijaid Ida-Virumaal.

MTÜ liikmeteks on Ida-Virumaa elanikud vanuses 14-30 aastat vana, aktiivsete liikmete arv (seisuga 31/12/2018) - 38 inimest Narvast, Jõhvist,
Kohtla-Järvest ja Kiviõlist. Juhatuses on kaks liiget, organisatsiooni igapäeva tegevust korraldavad 3 inimest (sh. ka juhatuse liikmed).

2018 a. jooksul panesime rohkem siseorganisatsiooniliste ürituste kvaliteedi parendamisele ning uute aktiivsete osalejate kaasamisele. Aasta
jooksul ka korraldasime erinevaid üritusi teiste organisatsioonidega koostöös et leida rohkem partnerid nii Ida-Virumaal kui ka mujal Eestil.
Korraldasime mõõgavõistluse trennid ning osalesime Erasmus+ projektis koos KARU klubiga (Narva), korraldasime mõõgavõistluse
proovitrennid Ida-Virumaa noortekeskustes, osalesime pehmikmõõgavõistluse turniiril Tallinnas ja põhmikmõõgavõistluse treenirite koolitustel
(korraldatud Nordburg klubi poolt), süguses alustasime korraldada airsofti teemalised üritused koos Oru skautide rühmaga.

Aasta lõpus korraldasime projekti "Mõõgavõistlus teeb noori lähedam!" Integratsiooni Sihtasutuse rahastamisega.

Suvel korraldasime treeningud jm. üritused Tammiku alevis ning osalesime rollimängudes: Põhjala Pööripäev, Jõgevamaal; Nõidur (Poola
kirjaniku Andrzej Sapkowski raamatute sari alusel), Narva.

2019 a. jooksul planeerime parendada trennimistingimused Tammiku ruumides. Uue "loomingulise kohtumiste" ürituste formaadiga soovime
tuua klubisse rohkem käsitööd ning muusikat. Uued ürituste läbiviimist alustame jubi märtsi kuus.

Suvel korraldame "Stargate" rollimänge sarja Eesti airsofterite jaoks, korraldame ka Virumaa Viikingite traditsioonilisi üritusi: Beltane, Freyfaxi,
Yolle jm. Sügiselt toome pehmikmõõgavõistluse koolidesse et kaasata rohkem noori meie tegevustesse.

Kindlasti jatkame teiste samalaadsetega organisatsioonidega koostööd nii kohalikul kui ka riiklikul tasandil.
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Sunfox Team 2018. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2018 31.12.2017 Lisa nr

Varad    

Käibevarad    

Raha 249 424 2

Nõuded ja ettemaksed 0 52  

Kokku käibevarad 249 476  

Kokku varad 249 476  

Kohustised ja netovara    

Kohustised    

Lühiajalised kohustised    

Võlad ja ettemaksed 309 0 3

Kokku lühiajalised kohustised 309 0  

Kokku kohustised 309 0  

Netovara    

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 476 0  

Aruandeaasta tulem -536 476  

Kokku netovara -60 476  

Kokku kohustised ja netovara 249 476  



5

Sunfox Team 2018. a. majandusaasta aruanne

Tulemiaruanne
(eurodes)

 2018 03.04.2017 -

31.12.2017

Lisa nr

Tulud    

Liikmetelt saadud tasud 241 263  

Annetused ja toetused 2 380 2 913  

Muud tulud 220 0  

Kokku tulud 2 841 3 176  

Kulud    

Mitmesugused tegevuskulud -3 377 -2 700 4

Kokku kulud -3 377 -2 700  

Põhitegevuse tulem -536 476  

Aruandeaasta tulem -536 476  
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Sunfox Team 2018. a. majandusaasta aruanne

Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2018 03.04.2017 -

31.12.2017

Lisa nr

Rahavood põhitegevusest    

Põhitegevuse tulem -536 476  

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus 52 -52  

Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus 309 0 3

Kokku rahavood põhitegevusest -175 424  

Kokku rahavood -175 424  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 424 0  

Raha ja raha ekvivalentide muutus -175 424  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 249 424 2
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Sunfox Team 2018. a. majandusaasta aruanne

Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

Aruandeaasta tulem 476 476

31.12.2017 476 476

Aruandeaasta tulem -536 -536

31.12.2018 -60 -60
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Sunfox Team 2018. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Sunfox Team raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja raha ekvivalentidena kajastatakse bilansis ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.

Finantskohustised

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) kajastatakse

korrigeeritud soetusmaksumuses. Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende

nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Pikaajaliste

finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestamiseks võetakse nad algselt arvele saadud tasu õiglases väärtuses (millest on

maha arvatud tehingukulutused), arvestades järgnevatel perioodidel kohustustelt intressikulu sisemise intressimäära meetodil. Finantskohustus

liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast, kui ettevõttel pole tingimusteta

õigust kohustuse tasumist edasi lükata rohkem kui 12 kuud pärast bilansikuupäeva või kui laenuandjal oli õigus bilansipäeval finantskohustus

tagasi kutsuda laenulepingus sätestatud tingimuste rikkumise tõttu.

Seotud osapooled

Ettevõtte seotud osapooled on:

- omanikud (emaettevõte ning emaettevõtet kontrollivad või selle üle olulist mõju omavad isikud); 

- tegev- ja kõrgem juhtkond;

- eespool loetletud isikute lähedased pereliikmed ja nende poolt kontrollitavad või nende olulise mõju all olevad ettevõtted.

Lisa 2 Raha
(eurodes)

 31.12.2018 31.12.2017

Sularaha kassas 240 424

Arvelduskontod 9 0

Kokku raha 249 424

Lisa 3 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2018 12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele 309 309

Kokku võlad ja ettemaksed 309 309
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Sunfox Team 2018. a. majandusaasta aruanne

Lisa 4 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

 2018 03.04.2017 -

31.12.2017

Üür ja rent 990 294

Klubivarustuse kulud 860 1 363

Transpordikulud 84 292

Muud 1 443 751

Kokku mitmesugused tegevuskulud 3 377 2 700

Lisa 5 Tööjõukulud
(eurodes)

2018 aastal palgalisi töötajad ei olnud.

Lisa 6 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2018 31.12.2017

Füüsilisest isikust liikmete arv 2 2

Seotud isikutele väljamakseid ei tehtud ja soodustusi ei antud. 



Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 01.09.2019

Sunfox Team (registrikood: 80415755) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi Allkirjastaja roll Allkirja andmise aeg

VICTOR LITVINKOV Juhatuse liige 01.09.2019

Resolutsioon: Aastaaruannet kinnitan.



Tegevusalad
Tegevusala EMTAK kood Põhitegevusala

Muu huvikoolitus 85529 Jah

Sidevahendid
Liik Sisu

Mobiiltelefon +372 55593171

E-posti aadress victor.litvinkov@eesti.ee


