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Sunfox Team juhib Einherjar ja Virumaa Viikingid kogukondade tegevust. Loome tingimusi, mis 
aitavad kaasa nende kogukondade 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.

MTÜ liikmeteks on Ida-Virumaa elanikud vanuses 14-30 aastat vana, aktiivsete liikmete arv (seisuga
31/12/2019) - 35 inimest Narvast, Jõhvist, Kohtla-Järvest ja Kiviõlist. Juhatuses on kaks liiget,
organisatsiooni igapäeva tegevust korraldavad 5 inimest (sh. ka juhatuse liikmed).

2019 aastal saime rahastamist Euroopa Solidaarsuskorpuse programmist. 

2019 a. talve jooksul meie varustasime ja sisustasime Ressursidekeskuse ruumid nii füüsilises (mööbli 
ehitamise, erinevate esemete tellimine ja ostmine) kui ka vaimses mõttes (tegevuskava kevadeks-
suviseks perioodiks koostamine). 6. aprillis meil on toimunud hooaja avamine - meid külastati noored 
nii Jõhvist ja Kohtla-Järvelt kui ka Narvast, Sompast ja Orust.

Kevadest meie alustasime ürituste korraldamist. Reedeti meil toimusid lauamängude või filmiõhtud, 
need korraldasime kaerinevate kohalikke organisatsioonidega koostöös. Laupäeviti korraldasime 
erinevad meistriklassid ning sporditrennid (pehmikmõõgavõistlus ning vibu laskmine). Noored 
alustasid ka kõikkoos käia võimlemisalasse spordi tegema. Kõige huvitavam meistriklass meie noorte 
arvamusel toimus Ida-Virumaa Kutseõppesekuse sepakojas kus naad saaksidvõimalust iseendale 
metallist erinevad esemed teha.

Suvel käisime matkadesse ning koos Oru noortega korraldasime laagri kus õppisime esmaabi osutada 
ning mängisimeairsofti. Juulis sõitsime ka Jõgevasse LARP-mängus osalema, augusti lõpus koos 
kohalikke aktiivsete noortega korraldasime geek- ja animekultuuri mini-festival Jõhvis.

Sügisel korraldasime MTG lauamängu turniirid ning mängud NERF-püstolitega kus kohalikud noored 
väga aktiivselt osalesid. Detsembri kuus korraldasime lõpuürituse kus õppisime ajalooliste tantsude 
tantsida, laulsime kõikkoos laule ning tänasime need organisatsioonid ja inimesi kes on meile aidanud 
projekti läbiviimisel.
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2019 31.12.2018 Lisa nr

Varad    

Käibevarad    

Raha 512 249 2

Kokku käibevarad 512 249  

Kokku varad 512 249  

Kohustised ja netovara    

Kohustised    

Lühiajalised kohustised    

Võlad ja ettemaksed 50 309 3

Kokku lühiajalised kohustised 50 309  

Kokku kohustised 50 309  

Netovara    

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem -60 476  

Aruandeaasta tulem 522 -536  

Kokku netovara 462 -60  

Kokku kohustised ja netovara 512 249  
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2019 2018 Lisa nr

Tulud    

Liikmetelt saadud tasud 6 241  

Annetused ja toetused 4 338 2 380  

Muud tulud 0 220  

Kokku tulud 4 344 2 841  

Kulud    

Mitmesugused tegevuskulud -3 822 -3 377 4

Kokku kulud -3 822 -3 377  

Põhitegevuse tulem 522 -536  

Aruandeaasta tulem 522 -536  
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2019 2018 Lisa nr

Rahavood põhitegevusest    

Põhitegevuse tulem 522 -536  

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus 0 52  

Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus -259 309 3

Kokku rahavood põhitegevusest 263 -175  

Kokku rahavood 263 -175  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 249 424  

Raha ja raha ekvivalentide muutus 263 -175  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 512 249 2
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2017 476 476

Aruandeaasta tulem -536 -536

31.12.2018 -60 -60

Aruandeaasta tulem 522 522

31.12.2019 462 462
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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)

 31.12.2019 31.12.2018

Sularaha kassas 501 240

Arvelduskontod 11 9

Kokku raha 512 249

Lisa 3 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2019 12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele 50 50

Kokku võlad ja ettemaksed 50 50

 

 31.12.2018 12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele 309 309

Kokku võlad ja ettemaksed 309 309
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Lisa 4 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

 2019 2018

Üür ja rent 595 990

Klubivarustuse kulud 0 860

Transpordikulud 0 84

Sidekulud 329 0

Muud 2 898 1 443

Kokku mitmesugused tegevuskulud 3 822 3 377

Lisa 5 Tööjõukulud
(eurodes)

2019 aastal palgalisi töötajad ei olnud.

Lisa 6 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2019 31.12.2018

Füüsilisest isikust liikmete arv 2 2

Seotud isikutele väljamakseid ei tehtud ja soodustusi ei antud. 


