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Tegevusaruanne
Sissejuhatus
Spordikoolituse ja –Teabe Sihtasutus on Eesti Spordikoolituse Arendamise Sihtasutuse (ühendav
sihtasutus) ja Eesti Sporditeabe Sihtasutus (ühendatav sihtasutus) ühinemise teel kujundatud
eraõiguslik juriidiline isik. Ühinemisleping sõlmiti 04.04.2007, ühinemisotsus võeti vastu 11.04.2007
ja kanti registrisse 09.08.2007.
Eesti Spordikoolituse Arendamise Sihtasutuse asutajad olid Eesti Vabariik (Haridusministeeriumi
kaudu) ja Eesti Olümpiakomitee. Eesti Sporditeabe Sihtasutuse asutaja oli Eesti Olümpiakomitee.
Spordikoolituse ja –Teabe Sihtasutuse riigipoolsete asutajaõiguste teostaja on Haridus- ja
Teadusministeerium, riigil on valitsev mõju.

Spordikoolituse ja –Teabe Sihtasutus on kantud tulumaksusoodustustega mittetulundusühingute
ja sihtasutuste nimekirja.
Tegevussuunad
Tulenevalt Spordikoolituse ja –Teabe Sihtasutuse arengukavast 2016-2019 ja 20.12.2017 sihtasutuse
nõukogu poolt kinnitatud tegevuskavast olid 2018. aastaks seatud järgmised prioriteetsed suunad:

Eesti spordiregistri /organisatsioonide, spordikoolide, treenerite ja spordiehitiste alamregister/ jätkuv
arendamine, põhimääruses sätestatud andmete kogumine ja spordiregistri alusdokumentide uuendamine, ettevalmistused isikukoodipõhiseks harrastuse kaardistamiseks, tegutsemine Eesti
Spordiregistri volitatud töötlejana;
Eesti kutsekvalifikatsiooni raamistiku (EKR) rakendamine treenerikutsetele, treenerikutse arendamine ja
kutseandmise koordineerimine, treenerite tasemekoolituse üldainete materjalide uuendamine, tasemekoolituse erialaste alusmaterjalide koostamise ja uuendamise toetamine, treenerikoolituste algatamine,
tellimine ja korraldamine;
Treenerikutset, laste ja noorte spordiharrastust ning spordiorganisatsiooni tervikuna korrastava
meetme - treenerite tööjõukulude toetuste rakendamine, toetuste maksmine, kontrollimine ja
tagasinõudmine, meetme edasiarenduste väljatöötamine eelolevateks aastateks;
Spordijuhtidele ja sporditöötajatele suunatud koolituste - nii teemakoolituste kui
regionaalsete koolituste korraldamine;
Tarvilike IT-lahenduste väljatöötamine, sporditulemuste andmebaasi ja Eesti Spordi
Biograafilise Leksikoni järjepidev uuendamine;
Spordialaste raamatute ja õppematerjalide kirjastamine;
Spordiportaali www.sport.ee arendamine;
Sihtasutusele kuuluva vara haldamine selleks sõlmitud lepingute alusel.
Tegevus
Eesti spordiliikumist kõige mõjutavamaks tegevuseks 2018. a oli laste ja noortega tegelevate treenerite
tööjõukulude toetuste menetlemine. Toetusmeetme loomise 2015. aastal tingis maksuvabade stipendiumite väärkasutamine treeneritöö eest tasumisel Tegevust viiakse ellu kultuuriministeeriumiga sõlmitud halduslepingu alusel. Toetuste taotlemine, otsustamine ja eraldamine toimub spordiregistri andmetel põhinevas keskkonnas, kus taotlemiseks ja muudatuste tegemiseks peavad selleks õigusi omavad
isikud end ID-kaardiga identifitseerima. Toetusmeetme rakendamise neljas aasta oli edukas, treeneritoetusi maksti välja kokku 5 512 611.47 euro ulatuses. Toetatavaid treenereid oli 1232 kokku 384 spordiorganisatsioonist ja spordikoolist. Nende poolt juhendatud laste ja noorte arv 39 242. Kiiduväärselt on
arenenud spordiorganisatsioonide haldussuutlikkus, paranenud treenerite tööhõive ja treeningute
korraldamise süsteemsus ning tõhustunud järelevalve.

Olulise mõjuga tegevuseks oli treenerite kutseandmise ja treenerite tasemekoolituste koordineerimine,
samuti uus tulek treenerite erialase koolituse valdkonda. EOK-ga sõlmitud halduslepingu alusel täiendas
sihtasutus treeneri kutse andmise alusdokumente ning esitas need kinnitamiseks Kultuuri

Kutsenõukogus. Kutsete taotlemise ja andmise viimine veebikeskkonda ning keskse järelevalve
loomine protsessi üle õigustas end. Korrektsus ja täitedistsipliin on oluliselt paranenud.
2018. a anti ja uuendati kutset 1257 treenerile, neist abitreener – 398, nooremtreener – 149,
treener – 364, vanemtreener – 295, meistertreener – 51.
Jätkuvalt tõhus oli abitreeneri, nooremtreeneri ja treeneri üldainete koolituste korraldamine TLÜ-s
ja TÜ-s. 2018.a. läbisid kõrgkoolide juures tasemekoolituse kokku 502 õppijat, neist 221 TLÜ-s ja 281
TÜ-s. Lisaks said koolitust 70 Audentese SG õppurit abitreeneri tasemel.
2018. aastal algatati ja toetati treenerite erialase tasemekoolituse alusdokumentide – õppekavad ja
koolitusmaterjalid – koostamist ja uuendamist ning koolituste läbiviimist 46 spordialalidus.
Spordikoolituse ja –Teabe Sihtasutus täidab Kultuuriministeeriumiga sõlmitud halduslepingu alusel Eesti
spordiregistri volitatud töötleja ülesandeid. Registri töös hoidmise ja ajakohastamisega tegelevad
töölepingute alusel viis töötajat. 2018.a. muudeti andmete kogumise tsüklilisust – september-oktoober
kogutakse spordiorganisatsioonide tegevusandmed, millele liidetakse eelmise aasta majandusaasta
aruandest (äriregistrist) saadavad finantsandmed, aasta esimesse poolde jääb tegelemine spordiehitiste
alamregistri andmetega ja aastaringelt uuendatakse treenerite alamregistri andmeid. Tehtava töö
usaldusväärsust kinnitab spordiregistri kogutud andmete kasutamine Eesti Statistikaameti poolt.
Spordiregistri andmed on eksponeeritud veeblehtedel www.spordiregister.ee ja www.sport.ee
2018.a. jätkati regionaalsete koolituste sarja koostöös Maksu- ja Tolliametiga. Koolitusseminarid
korraldati Tallinnas, Tartus ja Kohtla-Järvel, osavõtt koolitustest oli arvukas ja soov selliseid tsükleid
jätkata kõikidel osapooltel.
Sihtasutus on regulaarselt uuendanud Eesti Spordibiograafilist Leksikoni, ESBL kolleegium tegutses
regulaarselt. Samuti kogub ja süstematiseerib sihtasutus Eesti sportlaste võistlustulemusi, hoiab
ajakohastatuna spordikalendri ja digitaliseerib varasemate aastate sporditulemused.
Loodud veebikeskkonna abil on sihtasutus välja andnud iga-aastaselt ilmuva sporditulemuste
kogumiku „Eesti Spordi Aastaraamat“, taaskirjastanud treenerite tasemekoolitusõpikud ning
kirjastanud koostöös Tallinna Ülikooli kirjastuse ja Menu kirjastusega spordihuvilistele, eelkõige
treeneritele suunatud raamatuid.
2016. aastal avatud spordiportaali www.sport.ee täiendatakse pidevalt.
Sihtasutus tagab sõlmitud lepingutega talle kuuluvate hoonete ja rajatiste haldamise – Tallinnas
Tondi 84, Otepääl Lipuväljak 14 ja Kose vallas Paunküla spordibaas.
Sihtasutus on viinud läbi mitmeid uuringuid ja küsitlusi – spordi rahastamine kohalikes
omavalitsustes, treenerite tööhõive, Eesti koondvõistkondade rahastamine.
Nõukogu koosseis 2018. aastal
Tea Varrak (Haridus- ja Teadusministeerium), Tarvi Pürn (Kultuuriministeerium), Kurmet Ojamaa
(Rahandusministeerium), Siim Sukles ja Tiit Nuudi (mõlemad Eesti Olümpiakomitee). 2019.a. jaanuaris
vahetas HTM nõukogus Tea Varraku Mart Laidmetsaga.
Nõukogu koosolekud
Sihtasutuse nõukogu pidas aruandeperioodil neli korralist koosolekut (28.03.2018.; 06.06.2018.;
04.10.2018. ja 20.12.2018.). Kõikidel koosolekutel osalesid kõik nõukogu liikmeid.
Personal
2018.a. töötas Spordikoolituse ja –Teabe Sihtasutuses kogu aasta jooksul 12 põhikohaga töötajat:
Tallinnas projektijuhid Jane Kalda, Priit Vene ja Liisa Roos, raamatupidaja Leili Viirmaa, Tartus Eesti
spordiregistri juht Kairis Ulp, spordiregistriga töötavad Anu Ansper, Reele Remmelkoor, Tea Lang ja
Daimar Lell, Tartus IT-juhina Veiko Ulp ning spordialaste andmekogudega töötav Aare Oja. Osalise
koormusega töötas toimetaja Toivo Kivimets.
Juhatuse liikme lepingu alusel oli rakendatud Toomas Tõnise.
Novembrist 2018 lahkus IT struktuurist Romet Tiikmaa ja ta asendati Rihet Luikmäe ja Indrek Ritsoga.

2018.a. moodustasid sihtasutuse palgakulud 351 489 eurot, sellest 13443 eurot projektipõhisteks
tähtajalisteks käsunduslepinguteks.
Spordikoolituse ja –Teabe Sihtasutuse nõukogu ja juhatuse brutotasud moodustasid majandusaastal
45670.00 eurot. Nõukogu liikmetele nende volituste lõpetamise korral hüvitist ei maksta.
Tegevuskeskkonna üldine makromajanduslik areng Spordikoolituse ja –Teabe Sihtasutuse
majandustulemustele olulist mõju ei avaldanud. Spordikoolituse ja –Teabe Sihtasutusepõhitegevus ei
ole hooajaline ning sihtasutuse majandustegevus pole tsükliline.
Spordikoolituse ja –Teabe Sihtasutuse majandustegevusega ei kaasne olulisi keskkonna- ja sotsiaalseid
mõjusid.
Majandusaasta jooksul ega ka aruande koostamisperioodil ei ole ilmnenud valuutakursside,
intressimäärade ja börsikursside muutumisega seonduvaid riske.
Tulud, kulud ja tulem.
Spordikoolituse ja –Teabe Sihtasutuse 2018.a. tulud olid 6 440 602 eurot, kulud olid 6 382
573 eurot ja tulem 58 029 eurot.
Peamised finantssuhtarvud
Tulu kasv
Tulemi kasv/kahanemine
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja

2018
28,97
2887,18
1,61

2017
15.06
94,30
1,12

Suhtarvude arvutamisel kasutatud valemid:
Tulu kasv/kahanemine (%) = (Tulud kokku 2018 – Tulud kokku 2017)/Tulud kokku 2017 * 100
Tulemi kasv/kahanemine (%) = (tulem 2018 – tulem 2017) / tulem 2017 * 100
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (kordades) = käibevara/lühiajalised kohustused
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2018

31.12.2017

Lisa nr

211 821

275 171

2

26 207

29 410

3

4 491

3 510

242 519

308 091

Kinnisvarainvesteeringud

572 744

581 315

5

Materiaalsed põhivarad

174 310

163 546

6

13 695

16 258

7

760 749

761 119

1 003 268

1 069 210

28 188

21 741

9,4

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused

122 350

252 768

10

Kokku lühiajalised kohustised

150 538

274 509

150 538

274 509

977 931

977 931

-183 230

-181 148

58 029

-2 082

852 730

794 701

1 003 268

1 069 210

Varad
Käibevarad
Raha
Nõuded ja ettemaksed
Varud
Kokku käibevarad
Põhivarad

Immateriaalsed põhivarad
Kokku põhivarad
Kokku varad
Kohustised ja netovara
Kohustised
Lühiajalised kohustised
Võlad ja ettemaksed

Kokku kohustised
Netovara
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem
Aruandeaasta tulem
Kokku netovara
Kokku kohustised ja netovara
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Tulemiaruanne
(eurodes)

2018

2017

Lisa nr

6 280 788

4 862 397

10

159 814

131 193

11

6 440 602

4 993 590

-107 411

-138 379

12

-5 764 165

-4 419 353

13

-81 485

-87 303

14

-399 933

-321 912

15

-29 642

-28 761

5,6,7

-6 382 636

-4 995 708

57 966

-2 118

63

36

58 029

-2 082

Tulud
Annetused ja toetused
Tulu ettevõtlusest
Kokku tulud
Kulud
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
Jagatud annetused ja toetused
Mitmesugused tegevuskulud
Tööjõukulud
Põhivarade kulum ja väärtuse langus
Kokku kulud
Põhitegevuse tulem
Muud finantstulud ja -kulud
Aruandeaasta tulem
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2018

2017

57 966

-2 118

29 642

28 761

-29 271

-15 364

371

13 397

3 203

305

-981

2 068

-123 972

15 476

-63 413

29 128

Laekunud intressid

63

36

Kokku rahavood investeerimistegevusest

63

36

Kokku rahavood

-63 350

29 164

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses

275 171

246 007

Raha ja raha ekvivalentide muutus

-63 350

29 164

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

211 821

275 171

Lisa nr

Rahavood põhitegevusest
Põhitegevuse tulem
Korrigeerimised
Põhivarade kulum ja väärtuse langus
Muud korrigeerimised
Kokku korrigeerimised
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus
Varude muutus
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus
Kokku rahavood põhitegevusest
Rahavood investeerimistegevusest

2

2
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Kokku netovara
Sihtkapital/Osakapital
nimiväärtuses
31.12.2016
Aruandeaasta tulem
31.12.2017
Aruandeaasta tulem
31.12.2018

Akumuleeritud tulem

977 931

-181 148

796 783

0

-2 082

-2 082

977 931

-183 230

794 701

0

58 029

58 029

977 931

-125 201

852 730

10

Spordikoolituse ja -Teabe Sihtasutus

2018. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
Spordikoolituse – ja Teabe Sihtasutuse 2018. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantaruandluse
standardiga.
Finantsaruandluse standardi põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise
Toimkonna poolt välja antud juhendid.
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud
alljärgnevates arvestuspõhimõtetes.
Spordikoolituse ja -Teabe Sihtasutus kuulub riigiraamatupidamise konsolideerimisgruppi ning juhindub lisaks eeltoodule avaliku sektori
finantsarvestuse ja aruandluse juhendist.
Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.
Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes soetusmaksumuse printsiibist, v.a edasimüügi eesmärgil soetatud finantsvaradja kohustised, mida kajastatakse õiglases väärtuses.
Varad ja kohustised on bilansis jaotatud lühi- ja pikaajalisteks lähtudes sellest, kas vara või kohustuse eeldatav valdamine kestab kuni ühe aasta
või kauem aruande kuupäevast arvestatuna.

Raha
Raha ja rahalähenditena kajastatakse bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke (v.a.
arvelduskrediit).
Nõuded ja ettemaksed
Nõuetena ostjate vastu kajastatakse sihtasutuse 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.
Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisena.
Muud nõuded
Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised, antud laenud ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded), välja arvatud edasimüügi eesmärgil omandatud
nõudeid, kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.
Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus võimalikud allahindlused),
mistõttu lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuvas summas. Pikaajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumuse
arvestamiseks võetakse nad algselt arvele saadaoleva tasu õiglases väärtuses, arvestades järgnevatel perioodidel nõudelt intressitulu,
sisemise intressimäära meetodit kasutades. Edasimüügi eesmärgil soetatud nõudeid kajastatakse õiglase väärtuse meetodil.

Varud
Varud võetakse arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukuludest ja muudest otsestest kulutustest, mis on vajalikud varude
viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse.
Varude kuludes kajastamisel ja varude bilansilise väärtuse arvutamisel kasutatakse FIFO meetodit.
Varud hinnatakse bilansis lähtudes sellest, kumb on madalam, kas nende soetusmaksumus või netorealiseerimismaksumus.
Kinnisvarainvesteeringud
Kinnisvarainvesteeringuks üldeeskirja tähenduses loetakse ainult sellist maad või hoonet või osa hoonest, mida renditakse välja avalikku
sektorisse mittekuuluvale üksusele renditulu teenimise eesmärgil või hoitakse turuväärtuse tõusmise eesmärgil ja mida ükski avaliku sektori
üksus ei kasuta oma põhitegevuses. Hooneid ja ruume, mida kasutatakse avaliku sektori üksuste poolt, kajastatakse kui materiaalset põhivara.
Kinnisvarainvesteering võetakse bilansis algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis sisaldab ka soetamisega otseselt seonduvaid
tehingutasusid (s.o notaritasud, nõustajatele makstud tasud ja muud kulutused, ilma milleta ei oleks ostutehing tõenäoliselt aset leidnud). Edasi
kajastatakse kinnisvarainvesteeringuid soetusmaksumuses miinus akumuleeritud kulum ja allahindlused väärtuse langusest,
analoogselt materiaalse põhivara kajastamisele. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsioonimäär
11
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määratakse igale kinnisvarainvesteeringu objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust tööeast. Juhul kui kinnisvarainvesteeringu objekt koosneb
üksteisest eristatavatest komponentidest, millel on erinevad kasulikud eluead, võetakse need komponendid raamatupidamises arvele eraldi
varaobjektidena ning määratakse ka vastavalt nende kasulikule elueale eraldi amortisatsiooninormid. Ettevõtte kinnisvarainvesteeringutele
rakendatav amortisatsioonimäär on 2% aastas.
Hilisemad kulutused on lisatud kinnisvarainvesteeringu soetusmaksumusele juhul, kui on tõenäoline, et ettevõte saab seoses
kulutustega tulevikus majanduslikku kasu ning kulutuste soetusmaksumust on võimalik usaldusväärselt mõõta. Muud hilisemad kulutused
(näiteks remont, hooldus) on kajastatud aruandeperioodi kuludes. Juhul, kui kinnisvarainvesteeringu objektil vahetatakse välja mõni
komponent, lisatakse uue komponendi soetusmaksumus objekti soetusmaksumusele ning asendatava komponendi jääkmaksumus kantakse
bilansist maha.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad
Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja
maksumusega alates 5000 eurot. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 5000 eurot, kajastatakse
kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudes) ja vara kasutuselevõtmise hetkel kantakse kulusse. Kuludesse kantud
väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt.
Materiaalne põhivara on materiaalne vara, mida kasutatakse toodete tootmisel, teenuste osutamisel või halduseesmärkidel ja mida
sihtasutus kavatseb kasutada pikema perioodi jooksul kui üks aasta.
Materiaalse põhivara kapitaliseerimise alampiir on 5 000 eurot (ilma käibemaksuta), välja arvatud maa, mis võetakse soetusmaksumuses
arvele olenemata maksumusest. Väiksema soetusmaksumusega objektide ostuhind kajastatakse üldjuhul perioodikuluna ja selliste varade üle
peetakse arvestust bilansiväliselt.
Materiaalne põhivara, mis vastab vara bilansis kajastamise kriteeriumitele võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb:
(a) ostuhinnast (kaasa arvatud tollimaks ja mittetagastatavad maksud);
(b) soetamisega otseselt seotud kulutustest ja
(c) vara tulevase demonteerimisega ja asukoha taastamisega seotud hinnanguliste kulutuste nüüdisväärtusest juhul, kui selle
kajastamine vastab juhendis RTJ 8 „Eraldised, tingimuslikud kohustised ja tingimuslikud varad“ kirjeldatud eraldiste moodustamise põhimõtetele.
Põhivara soetusmaksumusse võetakse arvele kulutused, mis on vajalikud selle viimiseks tööseisukorda ja –asukohta. Vara
soetusmaksumusse ei kapitaliseerita vara kasutuselevõtmisega seotud koolitus- või lähetuskulu. Vara tellimisega seotud kulu (hankekonkursi
korraldamine, tellija järelvalve) ei kapitaliseerita, kui seda tehakse oma töötajate poolt ning selle suurus ei ole usaldusväärselt määratav
või oluline. Avaliku sektori üksused ei kapitaliseeri põhivara soetusmaksumusse makse ja lõive.
Põhivara võib arvele võtta kogumina ainult juhul, kui kogum moodustab ühesuguse kasutuseaga terviku ja kogumi soetusmaksumus algab
vähemalt põhivara kapitaliseerimise alampiirist (ilma käibemaksuta). Kui ühe ja sama vara olulistel komponentidel on erinevad kasutusead,
võetakse komponendid raamatupidamises arvele eraldi varadena (komponentide summaarne soetusmaksumus algab vähemalt põhivara
kapitaliseerimise alampiirist ilma käibemaksuta).
Parendusega seotud kulutused lisatakse materiaalse põhivara soetusmaksumusele ainult juhul, kui need vastavad materiaalse
põhivara mõistele (RTJ 5 tähenduses) ja vara bilansis kajastamise kriteeriumitele ning kulutuse maksumus on vähemalt põhivara
kapitaliseerimise alampiirina (ilma käibemaksuta) sätestatud summa. Jooksva hoolduse ja remondiga kaasnevad kulutused
kajastatakse kasumiaruandes perioodi kuluna.
Kui parendusega kaasnes vara olulise osa väljavahetamine, kantakse väljavahetatud osa hinnanguline esialgne soetusmaksumus ja sellele
vastav kogunenud kulum põhivara arvelt maha.
Bilansis kajastatakse materiaalset põhivara tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud amortisatsioon ja võimalikud
väärtuste langusest tulenevad allahindlused. Materiaalse ja immateriaalse põhivara objektide soetusmaksumus amortiseeritakse üldjuhul
kuluks nende hinnangulise kasuliku eluea jooksul. Maad ja kunstiväärtusi ei amortiseerita.
Materiaalse põhivara amortiseerimisel kasutatakse lineaarset amortisatsiooni arvestuse meetodit. Vara hakatakse amortiseerima alates
selle kasutuselevõtmise kuust ning lõpetatakse selle täieliku amortiseerumise või kasutusest eemaldamise kuul. Kui 100%-liselt
amortiseerunud vara on veel kasutuses, kajastatakse nii soetusmaksumust kui ka kogunenud kulumit bilansis seni, kuni vara on lõplikult
kasutusest eemaldatud.
Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust elueast. Põhivara gruppide kasulikud eluead on
järgmised:

Põhivarade arvelevõtmise alampiir

5000 EUR

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)
Põhivara grupi nimi

Kasulik eluiga

Ehitised ja Rajatised

20 aastat

Immateriaalne põhivara

10 aastat
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Põhivara amortisatsioonimeetodid, -normid ja lõppväärtused vaadatakse üle vähemalt iga majandusaasta lõpul ja kui uued hinnangud erinevad
eelnevatest, kajastatakse muutused raamatupidamislike hinnangute muutustena, s.t edasiulatuvalt.
Raha genereerivate varade bilansilise väärtuse võimalikku langust kontrollitakse juhtudel, kui mingid sündmused või asjaolude muutmine
näitavad, et vara kaetav väärtus võib olla langenud alla tema bilansilise väärtuse. Kui sellised asjaolud on olemas, viib läbi juhatus vara kaetava
väärtuse testi. Kui hinnanguline kaetav väärtus on väiksem kui bilansiline väärtus, siis hinnatakse see vara või raha genereeriva
üksuse moodustatavad varad alla kuni kaetava väärtuseni, milleks on kas sellest varast tulevikus saadavate rahavoogude nüüdisväärtus
(ehk kasutusväärtus) või selle vara õiglane väärtus, mida on vähendatud müügikulutustega, olenevalt kumb on kõrgem. Vara õiglase väärtuse
määramisel kasutatakse vajadusel ettevõtteväliste ekspertide abi. Allahindlus kajastatakse aruandeperioodi kasumiaruande kulumi kirjel.
Kui järgnevatel perioodidel vara kaetav väärtus on tõusnud üle vara bilansilise väärtuse, siis allahindlus tühistatakse ja suurendatakse
vara bilansilist väärtust, kuid mitte rohkem, kui bilansilise väärtuseni, mis varal oleks, kui allahindlust ei oleks tehtud. Vara
allahindluse tühistamine kajastatakse kasumiaruandes samal real, kus kajastati ka varem allahindlus.
Põhivara eemaldatakse bilansist nende müümise hetkel, või kui nende edasine kasutamine või müük ei tekita tõenäoliselt majanduslikku kasu,
või kui vara enam ei eksisteeri (on hävitatud või hävinud, kadunud vms) või põhivara mahakandmise otsuse alusel enne selle utiliseerimist
või hävitamist. Vara mahakandmisel kantakse põhivara jääkmaksumus kuluks amortisatsioonina.
Varade väärtuse teste ei tehta ega kajastata varade väärtuse langust kaetavale väärtusele avaliku teenuse osutamiseks vajalike põhivarade
puhul, kui vara väärtus ei ole langenud selle riknemise või muul põhjusel osaliselt või täielikult kasutusest eemaldamise tõttu.

Rendid
Kapitalirent on rent, mille puhul kõik olulised vara omandiõigusega seotud riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule. Omandiõigus võib, aga ei
pruugi rentnikule üle minna ning vara ei ole võimalik asendada. Kasutusrent on rent, mis ei ole kapitalirent.
Sihtasutus kui rendileandja
Kasutusrendi tingimustel väljarenditud vara kajastatakse bilansis tavakorras, analoogselt muule ettevõtte bilansis kajastatavale
varale. Kasutusrendi maksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt tuluna.
Sihtasutus kui rentnik
Kasutusrendimaksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt tulemiaruandes kuluna.

Finantskohustised
Kõik finantskohustised (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad, väljastatud võlakirjad ning muud lühi- ja pikaajalised
võlakohustised) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi.
Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil (v.a edasimüügi eesmärgil soetatud finantskohustised ning
negatiivse õiglase väärtusega tuletisinstrumendid, mida kajastatakse nende õiglases väärtuses).
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 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
Sihtfinantseerimine jaotatakse tegevuskulude ja põhivara sihtfinantseerimiseks. Sihtfinantseerimine kajastatakse tuluna tegevuskulude
tegemise või põhivara soetamise perioodil, kui sihtfinantseerimise tingimustega ei kaasne sisuline tagasinõude või laekumata jäämise risk.
Kui eksisteerib sisuline tagasinõude või laekumata jäämise risk, kajastatakse sihtfinantseerimine tuluna vastava riski kadumisel.
Toetust kajastatakse bilansis esmakordselt raha ülekandmisel või laekumisel või sihtfinantseerimisega seotud nõuete, kohustuste, tulude ja
kulude arvelevõtmise kuupäeval.
Lepingute alusel võetud sihtfinantseerimise andmise kohustusi ja sihtfinantseerimise saamise nõudeid kajastatakse eelnevalt
tingimuslike kohustiste ja nõuetena.
Vahendatud sihtfinantseerimine kajastatakse tekkepõhiselt vastavate kulude tegemise või vara soetamise perioodil tuludes ja kuludes.
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Mitterahalist sihtfinantseerimist kajastatakse saadud kaupade ja teenuste õiglases väärtuses. Kui sihtfinantseerimisena saadud kaupade ja
teenuste õiglast väärtust ei ole võimalik usaldusväärselt hinnata, selle kohta raamatupidamiskandeid ei tehta.
Kui mitterahaline sihtfinantseerimine seisneb selles, et toetuse andja või vahendaja kannab raha otse toetuse saaja hankijale,
võetakse sihtfinantseerimine arvele toetuse andja või vahendaja teatise alusel nii, nagu see toimuks siis, kui raha liiguks läbi toetuse saaja
hankijale (välja arvatud pangakonto liikumise kajastamine, selle asemel sulgeb toetuse saaja maksepäeval võla hankijale ja nõude
toetuse andjale või vahendajale või saadud ettemakse toetuse andjalt või vahendajalt).
Tegevustoetuse korral võib toetuse saaja seda kasutada suuremal määral oma äranägemisel, sh kas tegevuskulude või investeeringute
soetamiseks. Toetusega võib kaasneda aruandlus tehtud kulutuste kohta, kuid see võib ka puududa. Eelarveaasta lõpuks järelejäänud raha võib
nõuda tagasi, kuid sageli jäetakse see saajale järgmise perioodi kulutuste katteks. Tegevustoetusi kajastatakse kassapõhiselt.

Tulud
Toodete, kaupade ja põhivara müügist saadud tulu kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale ning
müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehinguga saadava tasu laekumine on tõenäoline. Tulu teenuste müügist
kajastatakse teenuse osutamisel, lähtudes valmidusastme meetodist. Intressitulu arvestatakse kasutades efektiivset intressimäära, välja
arvatud juhtudel, kui intressi laekumine on ebakindel. Sellistel juhtudel arvestatakse intressitulu kassapõhiselt.

Kulud
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsekulud on konkreetselt finantseeritud projektide otsekulud ning mille katteks on kogutud vastavad
vahendid või saadud toetused.
Mitmesugused tegevuskulud on administratiivsetel ja muudel põhitegevusega seotud eesmärkidel ostetud teenuste ja abimaterjalide
kulu (näiteks pisiremontide- heakorra- raamatupidamis- ja muude teenuste kulu, kantseleikulud, kindlustus, panga teenustasud jne.)
Muud ebaregulaarselt tekkivad kulud, sh. kahjum materiaalse põhivara müügist, makstud trahvid ja viivised, k.a. maksutrahvid ja -intressid.

Seotud osapooled
Osapooli loetakse seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole sihipärase tegevuse
otsustele. Seotud osapoolteks loetakse nõukogu ja juhatuse liikmed ning asutajaid ja teisi samasse konsolideerimisgruppi kuuluvaid ettevõtteid,
kõigi eelpool loetletud tegev- ja kõrgema juhtkonna liikmete lähedased pereliikmed, samuti ka nende valiseva ja olulise mõju all
olevad sihtasutused, mittetulundusühingud ja äriühingud.
Raamatupidamise aastaaruandes avaldatakse informatsioon seotud osapooltega tehtud tehingute kohta, mis ei vasta õigusaktidele või
raamatupidamise sisedokumentide üldistele nõuetele või turutingimustele.
24.11.2014 jõustus Riigi raamatupidamise üldeeskirja muutus (§491), mille kohaselt tuleb alates 01.01.2015 algavate aruandeperioodide kohta
koostatavates raamatupidamise aastaaruannetes avalikustada informatsioon seotud osapoolte gruppidega tehtud tehingute kohta, mis ei vasta
õigusaktidele või raamatupidamiskohustuslase sisedokumentide üldistele nõuetele või turutingimustele.

Lisa 2 Raha
(eurodes)

31.12.2018

31.12.2017

Arvelduskontod

211 821

275 171

Kokku raha

211 821

275 171
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Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2018

Jaotus järelejäänud tähtaja järgi
12 kuu jooksul

Nõuded ostjate vastu

1 - 5 aasta jooksul

19 813

19 813

0

19 813

19 813

0

6 394

6 394

0

Tulevaste
perioodide kulud

1 223

1 223

0

Muud makstud
ettemaksed

5 171

5 171

0

26 207

26 207

0

Ostjatelt
laekumata arved
Ettemaksed

Kokku nõuded ja
ettemaksed

31.12.2017

Jaotus järelejäänud tähtaja järgi
12 kuu jooksul

Nõuded ostjate vastu
Ostjatelt
laekumata arved
Ettemaksed
Tulevaste
perioodide kulud
Muud makstud
ettemaksed
Kokku nõuded ja
ettemaksed

1 - 5 aasta jooksul

25 388

25 388

0

25 388

25 388

0

4 022

4 022

0

366

366

0

3 656

3 656

0

29 410

29 410

0

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

Käibemaks
Üksikisiku tulumaks
Erisoodustuse tulumaks
Sotsiaalmaks

31.12.2018

31.12.2017

Maksuvõlg

Maksuvõlg

318

803

5 651

5 021

136

115

10 538

7 925

Kohustuslik kogumispension

440

345

Töötuskindlustusmaksed

625

448

17 708

14 657

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad
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Lisa 5 Kinnisvarainvesteeringud
(eurodes)

Soetusmaksumuse meetod
Kokku
Maa

Ehitised

31.12.2016
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus

Amortisatsioonikulu

281 333

428 547

709 880

0

-119 994

-119 994

281 333

308 553

589 886

0

-8 571

-8 571

31.12.2017
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus

Amortisatsioonikulu

281 333

428 547

709 880

0

-128 565

-128 565

281 333

299 982

581 315

0

-8 571

-8 571

281 333

428 547

709 880

0

-137 136

-137 136

281 333

291 411

572 744

31.12.2018
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus

Kinnisvarainvesteeringutelt teenitud renditulu

2018

2017

76 694

76 694
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Lisa 6 Materiaalsed põhivarad
(eurodes)

Kokku
Maa

Ehitised

31.12.2016
Soetusmaksumus

2 170

366 411

368 581

0

-202 772

-202 772

2 170

163 639

165 809

Ostud ja parendused

0

15 364

15 364

Amortisatsioonikulu

0

-17 627

-17 627

Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus

31.12.2017
Soetusmaksumus

2 170

381 775

383 945

0

-220 399

-220 399

2 170

161 376

163 546

Ostud ja parendused

0

29 272

29 272

Amortisatsioonikulu

0

-18 508

-18 508

2 170

411 047

413 217

0

-238 907

-238 907

2 170

172 140

174 310

Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus

31.12.2018
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus
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Lisa 7 Immateriaalsed põhivarad
(eurodes)

Kokku
Arenguväljaminekud

31.12.2016
Soetusmaksumus

25 630

25 630

Akumuleeritud kulum

-6 809

-6 809

Jääkmaksumus

18 821

18 821

Amortisatsioonikulu

-2 563

-2 563

Soetusmaksumus

25 630

25 630

Akumuleeritud kulum

-9 372

-9 372

Jääkmaksumus

16 258

16 258

Amortisatsioonikulu

-2 563

-2 563

25 630

25 630

-11 935

-11 935

13 695

13 695

31.12.2017

31.12.2018
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus

Lisa 8 Kasutusrent
(eurodes)
Aruandekohustuslane kui rendileandja

Kasutusrenditulu

2018

2017

134 271

110 538

Järgmiste perioodide kasutusrenditulu mittekatkestatavatest lepingutest
31.12.2018

31.12.2017

12 771

12 771

3 510

3 510

Kinnisvarainvesteeringud

572 744

581 315

Muud varad

174 310

163 546

Kokku

747 054

744 861

12 kuu jooksul
1-5 aasta jooksul

Rendile või üürile antud varade bilansiline jääkmaksumus

Audentese Halduse OÜ-ga on sõlmitud hoonestusõiguse seadmise leping 50 aastaks kuni 2053. aastani.
26.07.2001.a. sõlmiti rendileping AS Audentesega koolihoone Otepää aadressil Lipuväljak 14 rentimiseks 20 aastaks.
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30.04.2016.a. sõlmiti MTÜ Audentes Spordiklubiga 6 (kuueks) aastaks Paunküla kinnistu rendileping. Lepingu võib lõpetada
ennetähtaegselt lepingu ühe poole algatusel, millest tuleb teisele poolele ette teatada vähemalt (kaksteist) kuud.

Aruandekohustuslane kui rentnik

Kasutusrendikulu

2018

2017

25 554

21 239

Renditeenust kasutatakse Tallinna ja Tartu kontorite rentimisel. Igakuine kogumakse 1579 eurot.
SA Tartu Teaduspargilt renditavate ruumide rendileping lõpeb korraliselt kas Poolte kokkuleppel või lepingu ühepoolsel ülesütlemisel,
kusjuures sellest tuleb teisele lepingu-poolele ette teatada vähemalt kolm kuud.
OÜ Tondi Tennisekeskuse rendileping kehtib 31.12.2018. Juhul kui kumbki Pool ei teavita teist Lepingu lõpetamise soovist, pikeneb leping ühe
aasta kaupa,kuni üks pool teavitab teist Poolt lepingu lõpetamise soovist 3 kuud enne lepingu soovitavat lõppemist.
Sihtasutuse kasutusrendileping Luminor Bank AS sõiduauto Mitsubishi Outlanderi rentimiseks lõppes 15.10.2018.
Praegu on kehtiv rendileping Amserv Auto AS-ga 07.11.2018 kuni 31.03.2019.sõiduauto
Toyota RAV4 kasutamiseks.

Lisa 9 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2018

Jaotus järelejäänud tähtaja järgi
12 kuu jooksul

1 - 5 aasta jooksul

Võlad tarnijatele

3 972

3 972

0

Võlad töövõtjatele

5 308

5 308

0

17 708

17 708

0

1 200

1 200

0

Tulevaste perioodide tulud

1 200

1 200

0

Kokku võlad ja ettemaksed

28 188

28 188

Maksuvõlad
Saadud ettemaksed

31.12.2017

Jaotus järelejäänud tähtaja järgi
12 kuu jooksul

1 - 5 aasta jooksul

Võlad tarnijatele

2 163

2 163

0

Võlad töövõtjatele

2 838

2 838

0

14 657

14 657

0

2 083

2 083

0

21 741

21 741

0

Maksuvõlad
Saadud ettemaksed
Kokku võlad ja ettemaksed
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Lisa 10 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)
Varad bruto soetusmaksumuses

31.12.2016

Saadud

Tulu

31.12.2017

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
Kultuuriministeerium

0

265 833

-265 833

0

Haridus- ja Teadusministeerium

0

102 818

-102 818

0

Kultuurkapital

0

11 000

-11 000

0

Integratsiooni SA

0

5 000

-5 000

0

230 626

4 441 579

-4 432 118

240 087

4 326

16 934

-12 579

8 681

0

33 048

-33 048

0

Kokku sihtfinantseerimine
tegevuskuludeks

234 952

4 876 212

-4 862 396

248 768

Kokku sihtotstarbelised tasud,
annetused ja toetused

234 952

4 876 212

-4 862 396

248 768

Kultuuriministeeriumi treenerite
palgatoetuseks
EL Haridus-,spordi- ja noorsootöö
projekt ERASMUS+Sport
Majandus ja
Kommunikatsiooniministeerium/RIA

31.12.2017

Saadud

Tulu

31.12.2018

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
Kultuuriministeerium

0

349 075

-349 075

0

Haridus-ja Teadusminsiterium

0

102 818

-102 818

0

Kultuurikapital

0

16 000

-16 000

0

8 681

1 689

-10 370

0

240 087

5 634 961

-5 752 698

122 350

Eesti Töötukassa

0

2 827

-2 827

0

Eesti Olümpiakomitee

0

47 000

-47 000

0

Kokku sihtfinantseerimine
tegevuskuludeks

248 768

6 154 370

-6 280 788

122 350

Kokku sihtotstarbelised tasud,
annetused ja toetused

248 768

6 154 370

-6 280 788

122 350

EL Haridus-,spordi- ja noorsootöö
projekt ERASMUS+Sport
Kultuuriministeeriumi treenerite
palgatoetuseks

Lisa 11 Tulu ettevõtlusest
(eurodes)

Rendi- ja hoonestusõiguse tulud
Tulud põhitegevusest
Kokku tulu ettevõtlusest

2018

2017

134 271

110 538

25 543

20 655

159 814

131 193
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Lisa 12 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

2018

2017

0

107

Kirjastamise kulud

7 135

10 686

Koolituse läbiviimise kulud

4 615

8 495

Spordiregistrite andmebaasi kulud

16 041

11 413

Treenerite koolituse projekt

54 764

102 818

Sõidukite majandamisega seotud kulud

14 183

0

0

4 860

10 673

0

107 411

138 379

Leksikon

Spordiuuringuteks
Infotehnoloogia kulud
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide
otsesed kulud

Lisa 13 Jagatud annetused ja toetused
(eurodes)

2018

2017

5 512 611

4 416 896

0

-7 020

EL Haridus-,spordi ja noorsootööprojekt ERASMUS+Sport

6 467

4 477

Spordiklubi Audentes MTÜ

5 000

5 000

240 087

0

5 764 165

4 419 353

Treenerite palgatoetus
Tagasnõutud 2016.a. treeneri palgatoetus

Treenerite koolitusmaterjalideks ja koolituseks
Kokku jagatud annetused ja toetused

Kultuuriministeerium määras treenerite tööjõukulude toetuseks ja jagamiseks 2018.a.
6 015 036 eurot (2017.a. 4 409 876 eurot). 2017.a. toetuse jääk 240 087 eurot kasutati treeneritele õppematerjalide valmistamiseks.
2018.a.jagati treenerite palgatoetuseks 5 512 611 eurot.
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Lisa 14 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

2018

2017

16 471

13 135

Lähetuskulud

0

3 553

Koolituskulud

0

430

Riiklikud ja kohalikud maksud

14 003

19 986

Kinnisvara haldamisega seotud kulud

15 244

3 119

9 288

20 682

25 554

26 294

0

104

925

0

81 485

87 303

2018

2017

297 466

239 192

99 694

80 482

2 773

2 198

0

40

399 933

321 912

14

12

Mitmesugused bürookulud

Sõidukite majandamisega seotud kulud
Ruumide rent ja teenused
Vastuvõtukulud
Tervise- ja spordikulud
Kokku mitmesugused tegevuskulud

Lisa 15 Tööjõukulud
(eurodes)

Palgakulu
Sotsiaalmaksud
Erisoodustus ja maksud
Muud
Kokku tööjõukulud
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale

Lisa 16 Seotud osapooled
(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja
muud olulised soodustused

Arvestatud tasu
Makstud tulemustasu juhatuse liikmetele
Makstud hüvitist juhatuse liikme lepingu lõppemisel

2018

2017

43 020

43 021

2 650

2 650

0

0

Seisuga 31.12.2018 nõudeid ja kohustisi seotud osapoolte vastu ei ole.
2018.a. müügitehingud seotud osapooltega kajastuvad tulemiaruandes kirjel "Tulud ettevõtlusest".
Sihtasutuse juhatuse ja nõukogu liikmete volituste lõppemisel, ametist tagasikutsumisel või ametist lahkumisel tasu ette nähtud ei ole.
Haridus- ja Teadusministeerium kui sihtasutuse asutajalt saadi 2018.a. tegevustoetust
102 818 eurot (2017.a. 102 818 eurot) ,Eesti Olümpiakomitee, sihtasutuse asutajalt
47 000 eurot (2017.a. toetust ei saanud) ja Sihtasutus Archimedeselt (õpiränne) 10 370 eurot
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2018.a. maksti toetust seotud osapooltele:
Eesti Taekwondo WTF Föderatsioon Sihtotstarbeline toetus koolitusmaterjalideks 6000 eurot
SA US Tenniseakadeemiale treenerite tööjõukulude toetuseks 17852 eurot
OÜ Tondi Tennisekeskusele maksti vastavalt rendilepingule 15023 eurot.
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