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Tegevusaruanne

MTÜ Orissaare Sport 2012. aasta tegevust kokku võttes võime öelda, et see oli Orissaare spordielu jaoks kiire arengu ja määravat osa

etendavate muutuste aasta.

Aasta algul rakendus väga hästi toimiv mudel, tänu millele koondus kogu Orissaare seni killustunud sporditegevus ühtse ja läbimõeldud

struktuuriga süsteemi, mis koosneb oma põhiolemuses 5 erinevast alaliigist:

Koolisport

Eakate sport

Täiskasvanute sport

Saavutussport

Harrastussport

MTÜ Orissaare Sport pädevuses on koordineerida Orissaare valla sporditegevust. 

Mittetulundusühing nimetusega MTÜ Orissaare Sport on vabatahtlikkuse alusel ühinenud juriidilise ja füüsiliste isikute iseseisev kasumit 

mittetaotlev organisatsioon, mis tegutseb avalikes huvides, demokraatia, isemajandamise ja isefinantseerimise põhimõttel. Ühing on loodud 

haridus-, teadus-, tervise-, kultuuri-, spordi- ja loodushoiu tegevusalade toetamiseks ja edendamiseks avalikes huvides, samuti Orissaare valla 

ning Orissaare Gümnaasiumi ja teiste õppe ning huvitegevuse suunitlusega allasutuse koolispordi huvitegevuse toetamiseks ja arendamiseks. 

 

MTÜ Orissaare Sport igapäevategevust koordineerib 6-liikmeline juhatus. 2012. aastal kuulusid juhatusse: 

 

Kaire Nurja – Tartu Ülikooli kehakultuuriteaduskond 

Mati Rüütel – Tallinna Pedagoogiline Ülikool 

Margo Rüütel – Tallinna Pedagoogiline Ülikool (lõpetamisel) 

Raimo Tamm – Tartu Ülikooli Pärnu kolledz 

Tiit Uspenski – Tallinna spordiinternaatkool 

Mario Talvist -  spordiaktivist 

 

MTÜ Orissaare Sport tugevuseks ja tema edu aluseks on inimesed. Ühingu tegevust juhivad spordispetsialistid. Toetajaliikmed on väga tugevad 

endised ja praegused Orissaare tuntud sportlased ning spordielu eestvedajad. 

28. juuni 2012 kanti MTÜ Orissaare Sport tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirja. 

4.oktoober 2012. aastal registreeriti Haridus- ja Teadusministeeriumi käskkirjaga MTÜ Orissaare Sport huvikool Orissaare Sport Spordiklubi 

Spordikool ja õppekavad: 

 

1. Võimlemine 

2. Kergejõustik 

3. Korvpall 

4. Maadlus 

5. Raskejõustik 

 

Väikese valla kohta on Orissaarel väga lai spordialade valik nii võistlussportlastele kui ka harrastajatele. Üha enam leiavad uued harrastajad 

aega oma tervise eest hoolitsemiseks külastades järjepidevalt Spordiklubi treeninguid, võttes osa erinevatest laagritest, võistlustest ning 

kasutades muid MTÜ Orissaare Sport pool pakutavaid teenuseid. 

Spordiaktivistide ja toetajate ühise töö tulemusel korrastati Maasi metsa jooksurada,  Orissaare spordihoone sai tõstepõranda ja kuulitõukeringi. 

Edukalt läbis MTÜ Orissaare Sport üleeestilise projekti „Võrguplatsid korda“, mis peaks valmima Illikule 2013. aasta kevadel. Paikusel toimunud 

Eestimaa valdade suvemängudel osales Orissaare vald Saaremaa valdadest suurima ühisvõistkonnaga (35 osalejat) 

2012. aastal oli Orissaare noosportaste jaoks suurimaks kordaminekuks TV 10 olümpiastardi võistlustel saavutatud II koht. Tänaseks on 

Orissaare Gümnaasium TV 10 olümpiastarti võistlussarjas kõige edukam kool Eestis. Samuti osalesid Orissaare noored edukalt 

rahvus-vahelistel kergejõustikuvõistlustel Helsingis „The Youth Athletic Games“ ja tublilt esinesid noorkorvpallurid rahvusvahelisel 

korvpalliturniiril Lahtis. 

Spordiüritused, mida hakati korraldama aastatel 2011 ja 2012, on muutunud nüüdseks juba traditsioonideks. 

Taas oli Orissaarel au võõrustada Eesti Kulturismi ja Fitnessiliitu ning Eesti heitekoondist. Vastuvõtt rahvariides kohtunike, Orissaare 

muusikakooli puhkpilliorkestri ja kaunilt lauldud Saaremaa Valsiga, mille saatel Eesti olümpiasangar tantsule paluti, avaldasid Eesti 

tippsportlastele ja treeneritele muljet, mille võttis V. Hafsteinsson kokku sõnadega: „Amazing pepole!“ (Hämmastavad inimesed) Need sõnad 

teevad Orissaare spordirahvale suurt rõõmu ja au. 

MTÜ Orissaare Sport tegevus spordiarendustöö osas on Orissaare vallas oluliselt kasvatanud turistide hulk. Saarte Turismiarenduskeskuse 

hinnangul on Orissaare valla positiivsete turisminumbrite taga tugev ja professionaalne töö sporditurismi valdkonnas. 

Spordilaagrid, mis reeglina 5-7 päeva on kõigi turismitöötajate ihaldatud sihtgrupp. Üldine turismitendents on 1,5 öised kohalviibimised ja 

kohalviibimise pikendamine on peaaegu võimatu. 

Spordi- ja huvialategevustega sidumine on ainus viis turismimajanduse numbrite kasvuks, mis aitab positiivselt kaasa ka teiste valdkondade ja 

elukeskkonna atraktiivsemaks muutmiseks. Aastal 2012 tõi MTÜ Orissaare Sport läbi aktiivsele sporditööle Orissaarde 800 inimööd majutust. 
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2012. a. toimusid Orissaares iga-aastased traditsiooniks muutunud spordiüritused: 

1.      Erinevad korvpalli võistlused (Saaremaakonna MV, Eesti MV, Kuuseoksa turniir, Läänemaa korvpalliliiga mängud) 

2.      Esimest aastat oli Orissaarel au olla kodusaaliks Schenker liiga võistkonnale TTÜ. 

3.      Kolmandat aastat toimus Orissaare seeriavõistlus paigalt hüpetes ja heidetes. 

4.      Jätkus 2011. aastal Mati Rüüteli poolt ellukutsutud Ida-Saaremaa koolidele mõeldud võistlussari lastele. Võistlussarjas osaleb kokku 50

last. 

5.      Väikese väina avaveeujumine. Ujumine toimub alates 2010. aastast koostöös kahe vallaga (Muhu ja Orissaare vald). Avaveeujumist on

peetud juba 19 korda. 

6.      Kolmandat aastat toimusid Orissaare lahtised karikavõistlused võrkpallis Illikul. 

7.      Orissaare triatlon. Peakorraldaja Andre Kuntsel käe all ellu kutsutud Orissaare triatlon on juba kolmandat aastat Eesti Triatloni Liidu

kalendris arvestatavaks võistluseks. 2012 aastal osalesid Orissaare triatloni mitmed Eesti triatleetide paremikku kuuluvad sportlased. 

8.      Tammetõrumängud on pikkade traditsioonidega laste kergejõustikuvõistlus. Mängude ellukutsuja on tänaseks meie hulgast lahkunud üle

Eesti tuntud sporditegelane Ilmar Kivi. Tänaseks jätkavad Tammetõrumängude korraldamise traditsioone perekond Kivi, Viss ja Treiel  ühiselt. 

9.      Ülemaailmsete Käimispäevade raames toimus kolmandat aastat järjest Orissaare Sügismatk ja sügisjooks. Esimest korda oli kavas ka

laste jooks. Koos lastejooksuga osales üritusel 95 inimest. 

10.  Toimus 2010. aastal ellu kutsutud  Saare- ja Muhumaa  lasteaedade spordipäev. Kokku osales viis lasteaeda ja 65 last. Lasteaedade

spordipäev toimus koostöös Muhu ja Orissaare vallaga. Kohtunikena tegutsesid Milvi Viss ja Margus Nurja. 

11.  Jätkuvad eakatele mõeldud  spordivõistlused koostöös MTÜ Orissaare Tugikeskusega, mida juhib Maaja Vabritiga Teist aastat järjest

selgitame välja Orissaare valla eakate meistri saapaviskes ja vildiviskes. 

12.  Jätkus koostöö Eesti Kulturismi ja Fitnessi liiduga. Orissaares toimus Eesti Kulturismi ja Fitnessi Liidu suvelaager „FIT CAMP“ . Peale eriti

õnnestunud koostööprojekti  Athetic Fitness 2011 sai Ott Kiivikase eestvedamisel teoks ka Fit Camp 2012. Koostööna toimus rahvusvaheline

Athletic Fitnessi koolitus ja võistlus Saaremaa Open Cup. 

13.  Jätkus koostöö Eesti heitekoondisega. Laagris osalejate ja kohalviibijate hulk ulatus 100 inimeseni. Laagri raames toimus rahvusvaheline

heiteseminar, heitekoondise laager ja IAAFi laste kergejõustiku koolitus Saaremaa kehalise kasvatuse õpetajatele, tippheitjate pressikonverents

ja kuulitõukeringi avamine.  Suurt rõõmu tegi Orissaarele selliste kuulsuste kohalolek nagu Gerd Kanter, Raul Rebane, Kätlin Tõllasson, Risto

Mätas, Vesteinn Hafsteinsson, Linda Treiel, Anu Säärits, Heiko Väät, Toomas Merila, Ants Kiisa. 

14.  Jätkus 2011. aastal loodud Orissaare Gümnaasiumis lisaeriala Liikumis- ja Spordiõppe. Lisaeriala tundides (35tundi) omandavad

gümnaasiumi õpilased üldteadmised spordist (spordipsühholoogia, spordiürituste korraldamise alused, spordiajalugu, spordiõigus, lihasõpetus,

taastumine ja vigastuste ennetamine, erinevate treeningviiside spetsiifika jne). 

15.  2010. aastal alustatud Eesti Saartevahelise spordialase koostöö tulemusel said alguse Eesti Saarte kergejõustikumeistrivõistlused, mille

algatajaks oli samuti Orissaare Sport. 

16.  2012. aastal jätkus spordialane koostöö Eesti suurte spordiklubidega Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi, Tartu Kalev ja Pärnu

Korvpalliklubi. 

 

Koostöö 

MTÜ Orissaare Sport teeb koostööd Tartu Ülikooliga, Eesti Kergejõustikuliiduga, Eesti Kulturismi ja Fitnessiliiduga, Tallina Tehnikaülikooliga,

Saaremaavalitsusega ja Saaremaa Spordiliiduga.  

 

Rahalised vahendid 

2012. a. eraldas Orissaare vald  oma eelarvest MTÜ Orissaare Spordile Orissaare Gümnaasiumi huvitegevuse kulude katteks 6285.- eurot. 

Projektitoetuste, annetuste ja muude sihtotstarbeliste toetustena noorte sporditegevuseks ja spordiürituste läbiviimiseks laekus MTÜ Orissaare

Sport arvele 7840.- eurot. 

Sealhulgas Eesti Kultuurkapitalile saadetud taotlustest laekus kokku lisaraha 4470.- eurot. Hasartmängumaksu Nõukogu eraldas 1800.- eurot,

Orissaare vallalt laekus 150.- eurot, naabervaldadelt kokku 670.- eurot. Kergejõustikuliit eraldas 550.- eurot. Eraisikud annetasid 200.- eurot. 

Tulu treeningute osavõtutasudest oli 2012. Aastal 6569.- eurot. 

Sporditegevuse arendamise toetuseks maksti 2012. aastal stipendiume kokku 9-le inimesele kogusummas 4857.- eurot. 

2012. aastal ei olnud MTÜ-l Orissaare Sport ühtegi palgalist töötajat ning töötasu kellelegi ei makstud. 

 

MTÜ Orissaare Spordi tegevusplaanid aastateks 2013-2015: 

1.      Orissaare Staadioni renoveerimise alustamine. 

2.      Spordituristide arvu suurendamine. 

3.      Orissaare Gümnaasiumi liikumis- ja spordiõppesuuna läbi treeneri I taseme kutsetunnistuse omistamine. 

4.       Noorsportastele tugevate ja motiveerivate võistlusväljundite andmine. 

5.      Spordiüritused, mille alusel määratakse ära järgnevate aastate tegevussuunad. 

 

Kavas on jätkata traditsiooniliste ürituste korraldamist, edendada liikumisharrastust maakonna erinevatest piirkondades, võtta jätkuvalt osa

üleriigilistest spordiüritustest, jätkata koolitustegevust, mis on suunatud spordiklubide juhtidele ja kehalise kasvatuse õpetajatele, jätkata

koostööd liikumisharrastuse koostöölepingu partneritega. Jätkata projektitaotluste koostamist ja esitamist ning lisavahendite leidmist spordiliidu

töö edendamiseks ja arendamiseks. 

 

 

Kaire Nurja 

juhatuse liige
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2012 Lisa nr

Varad   

Käibevara   

Raha 4 408 2

Nõuded ja ettemaksed 644 3

Kokku käibevara 5 052  

Kokku varad 5 052  

Kohustused ja netovara   

Kohustused   

Lühiajalised kohustused   

Võlad ja ettemaksed 775 5

Kokku lühiajalised kohustused 775  

Kokku kohustused 775  

Netovara   

Aruandeaasta tulem 4 277  

Kokku netovara 4 277  

Kokku kohustused ja netovara 5 052  
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 28.09.2011 -

31.12.2012

Lisa nr

Tulud   

Liikmetelt saadud tasud 220 8

Annetused ja toetused 14 125 9

Tulu ettevõtlusest 6 569 10

Muud tulud 2 910  

Kokku tulud 23 824  

Kulud   

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -12 045 11

Jagatud annetused ja toetused -4 857 12

Mitmesugused tegevuskulud -2 629 13

Muud kulud -17 15

Kokku kulud -19 548  

Põhitegevuse tulem 4 276  

Finantstulud ja -kulud 1  

Aruandeaasta tulem 4 277  
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 28.09.2011 -

31.12.2012

Lisa nr

Rahavood põhitegevusest   

Põhitegevuse tulem 4 276  

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus -644  

Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus 775  

Laekunud intressid 1  

Kokku rahavood põhitegevusest 4 408  

 

Kokku rahavood 4 408  

 

Raha ja raha ekvivalentide muutus 4 408  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 4 408 2
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

Aruandeaasta tulem 4 277 4 277

31.12.2012 4 277 4 277
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

MTÜ Orissaare Sport 2012. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea

raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus- ja aruandluse põhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti

Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

MTÜ Orissaare Sport kasutab kasumiaruande koostamisel RTJ 14 Mittetulundusühingud ja

sihtasutused lisas toodud kasumiaruande skeemi.

Majandusaasta aruanne kajastab õigesti ja õiglaselt MTÜ Orissaare Sport vara, kohustusi, omakapitali ja finantsseisundit

ning majandustegevuse tulemust.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

MTÜ Orissaare Sport rakendas alates 01.01.2012 Raamatupidamistoimkonna juhendeid, mis on ettevõttele kohustuslikud alates 01.01.2013.

Nimetatud juhendite kasutuselevõtt ei toonud kaasa muudatusi MTÜ Orissaare Sport raamatupidamise arvestuspõhimõtetes.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas arvelduskontodel (välja arvatud arvelduskrediit), nõudmiseni

hoiuseid,lühiajalisi pangadeposiite ja rahaturufondi osakuid. Arvelduskrediiti kajastatakse bilansis lühiajaliste laenukohustuste koosseisus.

Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Euroopa Keskpanga

valuutakursid.

Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid kajastatakse kasumiaruandes perioodi tulu ja kuluna.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid.

Varud

Varud on varad, mida hoitakse müügiks tavapärase äritegevuse käigus (näit. spordivarustus, joogid, jne.) või materjalid ja tarvikud, mida

hoitakse tarbimiseks põhitegevuses või teenuste kasutamisel.

Varude soetusmaksumuse arvestuspõhimõtted

Varud võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostukuludest ja muudest kuludest, mis on vajalikud varude viimiseks nende

olemasolevasse asukohta ja seisundisse.

Varude kuluks kandmisel kasutatakse FIFO-meetodit.

Varude edasine kajastamine bilansis toimub nende soetusmaksumuses või neto reali-seerimismaksumuses, sõltuvalt sellest, kumb on madalam.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalse põhivara arvelevõtmine. 

Põhivara on vara, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta ja maksumus alates 640.- EUR. Varad, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta, kuid 

mille soetusmaksumus on alla 640.- EUR, kantakse kasutusele võtmise hetkel kuludesse. 

Kuludesse kantud väheväärtusliku inventari üle peetakse arvestust bilansiväliselt. 

Amortisatsiooni arvestamise meetodid. 

Amortisatsiooni arvestusmeetodite ja –määrade eesmärk on tagada amortisatsiooni arvestuse vastavus põhivara tööea ja kasutamisega. 

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsioonimäär määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt 

selle kasulikust tööeast. Olulise lõppväärtusega varaobjektide puhul amortiseeritakse kasuliku eluea jooksul kulusse ainult soetusmaksumuse 

ja lõppväärtuse vahelist amortiseeritavat osa. Juhul, kui vara lõppväärtus ületab tema bilansilist jääkmaksumust, lõpetatakse 

vara amortiseerimine. 

Amortisatsioonimäärade vahemikud om materiaalse põhivara gruppidele järgmised: 

 

Inventar, mööbel, kontoritehnika 4% - 20% 

Masinad ja seadmed 10%
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Ehitised ja hooned 2% - 20% 

 

Materiaalse põhivara puhul amortiseeritakse soetusmaksumuse ja lõppväärtuse vahet. Kui lõppväärtust ei ole võimalik usaldusväärselt

hinnata või kui see on ebaoluline, siis amortiseerimisel eeldatakse, et põhivara lõppväärtus on null. 

Materiaalse põhivara kajastamine lõpetatakse vara võõrandamise korral või olukorras, kus vara kasutamisest või müügist ei eeldata enam

majanduslikku kasu. Kasum või kahjum, mis on tekkinud materiaalse põhivara kajastamise lõpetamisest, kajastatakse 

kasumiaruandes muude äritulude või muude ärikulude real. 

Piiramata kasutuseaga objekte (maa, püsiva väärtusega kunstiteosed, muuseumi-eksponaadid ja raamatud) ei amortiseerita. 

Materiaalse ja immateriaalse põhivara objektid hinnatakse alla nende kaetavale väärtusele juhul, kui varaobjekti kaetav väärtus on väiksem

tema bilansilisest väärtusest. Igal bilansipäeval hindab MTÜ juhtkond kriitiliselt vara väärtuse testi tegemise vajalikkust, et veenduda, kas kaetav

väärtus on langenud alla bilansilise väärtuse või mitte.

Põhivara arvelevõtmise alampiir    640,00 EUR

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi Kasulik eluiga

Ehitised ja hooned 5 -10 aastat

Masinad ja seadmed 10 aastat

Inventar, mööbel, kontoritehnika 5 -25 aastat

Rendid

Kapitalirendina käsitletakse rendilepingut, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule.

Muud rendilepingud kajastatakse kasutusrendina.

Ettevõte kui rentnik:

Kapitalirenti kajastatakse bilansis vara ja kohustusena renditud vara õiglase väärtuse summas või rendimaksete miinimumsumma

nüüdisväärtuses, juhul kui see on madalam. Rendimaksed jaotatakse finantskuluks (intressikulu) ja kohustuse jääkväärtuse vähendamiseks.

Finantskulud jaotatakse rendiperioodile arvestusega, et intressimäär on igal ajahetkel kohustuse jääkväärtuse suhtes sama.

Kapitalirendi tingimustel renditud varad amortiseeritakse sarnaselt omandatud põhivaraga, kusjuures amortisatsiooniperioodiks on vara eeldatav

kasulik tööiga või rendisuhte kehtivuse periood, olenevalt sellest, kumb on lühem. Kapitalirendi lepingute sõlmimisega otseselt kaasnevad

rentniku poolt kantavad esmased otsekulutused kajastatakse renditava vara soetusmaksumuse koosseisus.

Kasutusrendimaksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kasumiaruandes kuluna.

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad, väljastatud võlakirjad ning muud lühi- ja pikaajalised

võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi.

Finantskohustus 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. Laenukohustusi, mille tagasimakse

tähtaeg on 12 kuu jooksul bilansipäevast, kuid mis refinantseeritakse pikaajaliseks pärast bilansipäeva, kuid enne aastaaruande kinnitamist,

kajastatakse lühiajalistena. Samuti kajastatakse lühiajalistena laenukohustusi, mida laenuandjal oli õigus bilansipäeval tagasi

kutsuda laenulepingus sätestatud tingimuste rikkumise tõttu.

Annetused ja toetused

Sihtfinantseerimisena kajastatakse sihtotstarbeliselt antud ja teatud tingimustega seotud toetusi. Sihtfinantseerimist ei kajastata tuluna või

kuluna enne, kui toetuse saaja on teinud kulutused, milleks sihtfinantseerimine oli ette nähtud, ning eksisteerib piisav kindlus, et

sihtfinantseerimine leiab aset. Saadud sihtfinantseerimise kajastamisel rakendatakse brutomeetodit, mille järgi kajastatakse nii

saadud sihtfinantseerimist kui ka selle arvel tehtud kulusid või põhivara soetust mõlemaid eraldi.

Tegevuskulude sihtfinantseerimise kajastamisel on lähtutud tulude-kulude vastavuse printsiibist ning tulu sihtfinantseerimisest kajastatakse

proportsionaalselt sellega seonduvate kuludega.

Sihtfinantseerimise korral põhivara soetamiseks võetakse vara bilansis arvele tema soetusmaksumuses, saadud sihtfinantseerimine aga

kajastatakse samal ajal tuluna.

Seotud osapooled

Osapooled on seotud, kui ühel osapoolel on kontroll teise osapoole üle või oluline mõju teise osapoole ärilistele otsustele.

MTÜ Orissaare Sport käsitleb seotud osapooltena:

• emaettevõtet (ning emaettevõtte omanikke);

• teisi samasse konsolideerimisgruppi kuuluvaid ettevõtteid;

• tegevjuhtkonda ja kõrgemat juhtkonda;

• tegevjuhtkonna ja kõrgema juhtkonna lähisugulasi ja nendega seotud ettevõtteid.
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Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses, võttes arvesse kõiki tehtud allahindlusi ja soodustusi. Tulu

kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle müüjalt ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu

on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline.

Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel või, juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis

lähtudes valmidusastme meetodist.

Kulud

Kulusid kajastatakse tekkepõhiselt.

Kululiigiti kuluartiklite kaupa peetakse eraldi arvestust eraldi raamatupidamiskontodel vastavalt vajadusele.

Lisa 2 Raha
(eurodes)

 31.12.2012

Sularaha kassas 7

Arvelduskontod 4 401

Kokku raha 4 408

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2012 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi

12 kuu jooksul 1 - 5 aasta jooksul üle 5 aasta

Nõuded ostjate vastu 644 644   
Ostjatelt laekumata arved 644 644   

Kokku nõuded ja ettemaksed 644 644   

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu
(eurodes)

 31.12.2012

Ostjatelt laekumata arved 644

Kokku nõuded ostjate vastu 644
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Lisa 5 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2012 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi

12 kuu jooksul 1 - 5 aasta jooksul üle 5 aasta

Võlad tarnijatele 649 649   
Muud võlad 43 43   

Muud viitvõlad 43 43   
Saadud ettemaksed 83 83   

Tulevaste perioodide

tulud
83 83   

Kokku võlad ja

ettemaksed
775 775   

Lisa 6 Võlad tarnijatele
(eurodes)

 31.12.2012

Tasumata arved 649

Kokku võlad tarnijatele 649

Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)

Brutomeetod

 Saadud 31.12.2012

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks  

Orissaare Vallavalitsuse poolne finantseerimine

jooksvateks kuludeks
6 285 6 285

Kohalikelt omavalitsustelt 820 820

Residendist eraisikutelt 200 200

Valitsemissektori fondidelt ja sihtasutustelt 6 270 6 270

Muud toetused 550 550

Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 14 125 14 125

Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja

toetused
14 125 14 125
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Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud
(eurodes)

 28.09.2011 -

31.12.2012

Mittesihtotstarbelised tasud  

Liikmemaksud 220

Kokku liikmetelt saadud tasud 220

Lisa 9 Annetused ja toetused
(eurodes)

 28.09.2011 -

31.12.2012

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 14 125

Kokku annetused ja toetused 14 125

sh eraldis riigieelarvest 6 270

sh eraldis kohaliku omavalitsuse eelarvest 6 285

Lisa 10 Tulu ettevõtlusest
(eurodes)

 28.09.2011 -

31.12.2012

Spordikooli treeningud 6 569

Kokku tulu ettevõtlusest 6 569

Lisa 11 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

 28.09.2011 -

31.12.2012

Transpordikulud 3 318

Üür ja rent 1 058

Osavõtutasud 5 967

Auhinnad 731

Võistlusvormid 402

Muud 569

Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsesed kulud
12 045
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Lisa 12 Jagatud annetused ja toetused
(eurodes)

 28.09.2011 -

31.12.2012

Makstud stipendiumid 4 857

Kokku jagatud annetused ja toetused 4 857

Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

 28.09.2011 -

31.12.2012

Üür ja rent 2 399

Mitmesugused bürookulud 133

Muud 97

Kokku mitmesugused tegevuskulud 2 629

Lisa 14 Tööjõukulud
(eurodes)

2012. aastal töölepinguga töötajaid ei olnud ja kellelegi töötasu ei makstud. Tööd tehti vabatahtlikkuse alusel.

Lisa 15 Muud kulud
(eurodes)

 28.09.2011 -

31.12.2012

Ühingute liikmemaksud 17

Kokku muud kulud 17

Lisa 16 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2012 28.09.2011

Füüsilisest isikust liikmete arv 2 2

Juriidilisest isikust liikmete arv 1 1

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes
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 31.12.2012

Nõuded Kohustused

Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud

ning nende valitseva või olulise mõju all olevad

ettevõtjad

255 600

28.09.2011 - 31.12.2012 Ostud Müügid

Olulise osalusega

juriidilisest isikust

omanikud ning nende

valitseva või olulise mõju

all olevad ettevõtjad

2 762 255



Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 28.06.2013

Mittetulundusühing Orissaare Sport (registrikood: 80332638) 28.09.2011 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on

elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi Allkirjastaja roll Allkirja andmise aeg

KAIRE NURJA Juhatuse liige 28.06.2013

RAIMO TAMM Juhatuse liige 28.06.2013

MARIO TALVIST Juhatuse liige 29.06.2013

MARGO RÜÜTEL Juhatuse liige 29.06.2013

MATI RÜÜTEL Juhatuse liige 29.06.2013

TIIT USPENSKI Juhatuse liige 30.06.2013



Tegevusalad
Tegevusala EMTAK kood Põhitegevusala

Spordi- ja vabaajakoolitus 8551 Jah

Sidevahendid
Liik Sisu

Telefon +372 4545069

E-posti aadress orissaaresport@orissaare.ee


