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Tegevusaruanne

MTÜ Orissaare Sport 2013. aasta tegevuse iseloomustamiseks saab ütelda, et see oli Orissaare ja kogu Ida-Saaremaa spordielu aktiivse 

jätkumise aasta. 

2013. aasta Orissaare Sordis omas suurt tähtsust ka täiskasvanutesport, kuid olulisimaks osaks tegevusest puudutas möödunud spordihooajal 

lapsi ja noori. 

Tegevused, mis MTÜ Orissaare Sporti möödunud aasta kontekstis kõige enam ilmestavad, on jaotunud järgmiselt: koolisport (lapsed ja noored), 

võistlused ja nende korraldamine, täiskasvanute treeningud, Eesti tasemel võistluste korraldamine-läbiviimine. 

 

MTÜ Orissaare Sport on organisatsioon, mis on ellu kutsutud Orissaare valla sporditegevuse koordineerimiseks. 

Nimetatud ühing on vabatahtlikkuse alusel ühinenud juriidilise ja füüsiliste isikute iseseisev kasumit mittetaotlev organisatsioon, mis tegutseb 

avalikes huvides demokraatia ning isemajandamise ja -finantseerimise põhimõttel. Ühing on loodud haridus-, teadus-, tervise-, kultuuri-, spordi- 

ja loodushoiualaste valdkondade arendamiseks ja tegevuste toetamiseks. MTÜ Orissaare Sport on loodud ka eesmärgil Orissaare valla ning 

Orissaare Gümnaasiumi ja teiste õppe- ning huvitegevust pakkuvate asutuste koolispordi huvitegevuse toetamiseks ja edendamiseks. 

MTÜ Orissaare Sport igapäevategevust juhib 6-liikmeline juhatus. 

2013. 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 eduka tegevuse aluseks on ühinguga seotud inimesed. Orissaare Sport tegevust juhivad spordiinimesed, kes teevad ise 

sporti ja juhendavad oma treenitavaid, olles nii kursis spordielu vajalike külgedega. 

MTÜ Orissaare Sport toetajaliikmed on väga tugevad endised ja ka praegused Orissaare sportlased ning spordielu eestvedajad. 

MTÜ Orissaare Sport on 28. juuni 2012 seisuga tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirjas. 

2012. aasta 4. oktoobri seisuga omab MTÜ Orissaare Sport huvikool Haridus- ja Teadusministeeriumi käskkirja alusel registreeringut Eesti 

haridusasutuste nimistus. MTÜ Orissaare Sport huvikool kannab nimetust Orissaare Sport Spordiklubi Spordikool; selle eelmainitud käskkirja 

alusel kinnitatud õppekavad on järgmised: 

1. Võimlemine 

2. Kergejõustik 

3. Korvpall 

4. Maadlus 

5. Raskejõustik 

 

Liikmeskond, sportijad; nende tegemised 

MTÜ Orissaare Sport pakub küllaltki suurt valikut erinevaid spordialasid lastele, noortele ja täiskasvanutele. Neist pakutavatest võimalustest 

saavad stabiilselt osa 2013. aasta liikmete ja külastajate arve vaadates stabiliseerunud hulk inimesi. Regulaarselt osalevad Orissaare Sport 

treeningutel 70 last ja noort ning pisut üle saja täiskasvanu. 

Tegeldakse sportimisega tervise eesmärgil; osaletakse ka võistlusel saavutusspordi tasemel. 

Karksi-Nuias toimunud Eestimaa valdade suvemängudel osales Orissaare vald MTÜ Orissaare Sport vedamisel Saaremaa valdadest suurima 

delegatsiooniga. 

Aastal 2013 oli Orissaare noorsportastele suurimaks kordaminekuks TV 10 olümpiastardi 

Võistlustel üldarvestuse II koht. 2013. aasta seisuga on Orissaare Gümnaasium TV 10 olümpiastarti võistlussarjas  kõige edukam kool Eestis. 

 

Orissaare noored esinesid edukalt Rootsis rahvusvahelisel kergejõustikuvõistlusel „SAYO Games“.  

Tublilt esinesid noorkorvpallurid rahvusvahelisel korvpalliturniiril Salva Basket Cup’il Tartus, kus Orissaare Rock 97 võistkond saavutas 

mainekate vastaste vastu II koha. 

Väga häid tulemusi läbi 2013. aasta spordihooaja on näidanud noorkorvpallur Tormi Niits, kes kuulub Eesti omavanuste koondvõistkonda. 

Edukad olid 2013. Aastal ka Romet Room ja Egert Eist, kelle tulemused kergejõustikus kuuluvad Eesti omavanuste poiste parimate 

esikümnesse. 

 

Võistlused ja laagrid 

2013. aastal osales MTÜ Orissaare Sport korraldatud ja ühingu osalusel korraldatud võistlustel  Orissaares kokku umbes viissada 

kakskümmend sportlast ja harrastajat. Nii said spordist osa lisaks ka nende võistluste pealtvaatajad. 

Spordilaagrites viibis Orissaares ligi kolmsada erineva ala esindajat, kes ühtekokku ööbisid siin 1265 ööd. 

 

Traditsiooniks muutunud spordiürituste jätkumine: 

1. Erinevad korvpalli võistlused (Saare maakonna MV, Eesti MV, Kuuseoksa turniir, Väinamere korvpalliliiga mängud). 

2. Kolmandat aastat oli Orissaare spordihoone kodusaaliks Schenker liiga võistkonnale TTÜ. 

3. Neljandat 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 60 last.
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5. Väikese väina avaveeujumine. Ujumine toimub alates 2010. aastast koostöös kahe vallaga (Muhu ja Orissaare vald). Avaveeujumist on 

peetud juba 20 korda. 

6. Orissaare triatlon, mis on peakorraldaja Andre Kuntseli käe all ellu kutsutud. Orissaare triatlon on juba kolmandat aastat Eesti Triatloni Liidu 

kalendris arvestatavaks võistluseks. 2013 aastal osalesid Orissaare triatloni mitmed Eesti triatleetide paremikku kuuluvad sportlased. 

7. Tammetõrumängud on pikkade traditsioonidega, mis mõeldud lastele. Mängude ellukutsuja on tänaseks meie hulgast lahkunud üle Eesti 

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

8. Ülemaailmsete Käimispäevade raames toimus neljandat aastat järjest Orissaare Sügismatk ja Sügisjooks. Esimest korda oli kavas ka 

lastejooks. Koos lastejooksuga osales üritusel 90 inimest. 

9. Jätkusid 2010. aastal ellu kutsutud Saare- ja Muhumaa lasteaedade spordipäev. Kokku osales viis lasteaeda (70 last). Lasteaedade 

spordipäev toimus koostöös Muhu ja Orissaare vallaga. Kohtunikena tegutsesid Milvi Viss ja Andre Kuntsel. 

10. Jätkuvad eakatele mõeldud spordivõistlused koostöös MTÜ Orissaare Tugikeskusega, mille eesotsas on Maaja Vabrit. Kolmandat aastat 

järjest selgitame välja ka Orissaare valla eakate meistri saapa- ja vildiviskes. 

11. Jätkus koostöö Eesti Kulturismi ja Fitnessi liiduga. Eesti Kulturismi ja Fitnessi Liidu suvelaager Fit Camp toimub alates 2011. aastast 

Orissaares. 

12. Jätkus koostöö Eesti heitekoondisega, kus kohalviibijate hulk ulatus 100 inimeseni. Laagri raames toimus rahvusvaheline heiteseminar, 

heitekoondise laager, Korvpallilahing Eesti Heitekoondis vs Orissaare Rock, TRX treeningvahendite esitlus ja kuulitõuke võistlus. Kohal olid ka 

spordikuulsused Gerd Kanter, Erki Nool, Rene Bürkland, Jarmo Pöyry, Kätlin Tõllasson, Risto Mätas, Linda Treiel, Toomas Merila, Ants Kiisa. 

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

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

taastumine ja vigastuste ennetamine, erinevate treeningviiside spetsiifika jne). 

14. 2010. aastal MTÜ Orissaare Sport ja Kaire Nurja poolt algatatud Eesti Saartevahelise spordialase koostöö tulemusel said alguse Eesti 

Saarte kergejõustiku meistrivõistlused. Teistkordselt toimunud mängude alade valikus oli lisa. 

Kokku osales 7 saart 230 sportlasega. Mõõduvõtud toimusid erinevatelkergejõustikualadel, korvpallis, tennises, petankis, rannavolles ja 

maratonijooksus.  

15. Teist aastat korraldati Raimo Tamme eestvedamisel Saaremaa lahtised MV lamades surumises, mis tõi kokku tavaharrastajad ja 

maailmatasemel Eesti jõutõstjad. 

16. MTÜ Orissaare Sport korraldas Orissaare staadionil 23. oktoobril jooksu „Näita, et  hoolid“. Maailma eri paigus toimuvate jooksude mõte on 

teadvustada nälgivate laste probleemi ning toetada organisatsiooni Save the Children (Hoidkem lapsi) algatust pöörata tähelepanu puudust 

kannatavatele lastele. Heategevusjooksudel läbitakse täismaratoni ehk 42 195 meetri pikkune distants. Koolilapsed ja kohalikud 

spordisõbrad jooksid selle läbi teatejooksuna. 

 

Koostöö 

2013. aastal jätkus spordialane koostöö järgnevate Eesti suurte spordiklubide ja alaliitudega: Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi, Tartu 

Kalev ja Pärnu Korvpalliklubi, Eesti Kergejõustikuliit,  Eesti Kulturismi ja Fitnessi Liit. 

Algas koostöö Kaitseliidu Saaremaa Malevaga, mille tulemusel koordineerib MTÜ Orissaare Sport Ida-Saaremaal Kaitseliidu noorte 

sporditegevust. 

 

Juhtimine 

MTÜ Orissaare Sport juhina kolm aastat Orissaare Spordielu edasi viinud Kaire Nurja jätkab panustamist oma koduvalla arengusse MTÜ 

Orissare Sport juhatuse liikmena. MTÜ Orissaare Sport juhatuse esimehe kohustusi täidab Raimo Tamm. 

Orissaare Sport Spordiklubi Sporikooli juhib alates septembrist 2013 Tiit Uspenski. MTÜ Orissaare Sport tegevust koordineerib igapäevaselt 

Andla Rüütel. 

 

Rahalised vahendid 

2013. a. eraldas Orissaare vald oma eelarvest MTÜ Orissaare Spordile Orissaare Gümnaasiumi huvitegevuse kulude katteks 17 607.- EUR. 

Projektitoetuste, annetuste ja muude sihtotstarbeliste toetustena noorte sporditegevuseks ja spordiürituste läbiviimiseks laekus 9 580.- EUR, 

sealhulgas 

1)       Eesti Kultuurkapitalilt  4 100.- EUR 

2)       Naabervaldadelt 550.- EUR 

3)       Alaliitudelt 550.- EUR 

4)       Eraisikutelt 540.- EUR 

5)       Ettevõtetelt 300.- EUR 

6)       PRIA-lt 3 070.- EUR 

7)       Saaremaa Spordiliidult 350.- EUR 

8)       Saaremaa Maavalitsuselt 150.- EUR 

Tulu spordikooli treeningute osavõtutasudest oli 2013. aastal 7480.- eurot ja spordiklubi treeningute osavõtutasudest 4 701.- eurot. 

Osavõtutasudena erinevatest võistlustest ja üritustest laekus 3 997.- eurot. 

Sporditegevuse arendamise toetuseks maksti 2013. aastal stipendiume kokku 13 inimesele kogusummas 20 301.- eurot. 

 

MTÜ Orissaare Spordi tegevusplaanid aastani 2015: 

1.       Orissaare sporditurismi arendamine - populariseerimine. 

2.       Orissaare Gümnaasiumi liikumis- ja spordiõppesuuna raames treeneri I taseme kutsetunnistuse omistamine. 

3.        Noorsportastele motiveerivate ja väljakutset pakkuvate võistlusväljundite pakkumine. 

4.       Traditsiooniks saanud ürituste jätkamine. 
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5.       Uute vajaduste väljaselgitamine puuduolevate teenuste ja ürituste pakkumiseks-korraldamiseks. 

6.       Anda jätkuvalt panus piirkonna spordielu arendamisse. 

7.       Leida jätkuvalt lisavahendeid sporditegevuse tarvis läbi toetajate ja projektitaotluste, arendamaks sporti ja sellega seotud tegevusi

Orissaares ja lähiümbruses. 

8.       Järgnevate aastate MTÜ Orissaare Sport tegevussuundade paikapanek. 
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2013 31.12.2012 Lisa nr

Varad    

Käibevara    

Raha 5 139 4 408 2

Nõuded ja ettemaksed 1 175 644 3

Kokku käibevara 6 314 5 052  

Kokku varad 6 314 5 052  

Kohustused ja netovara    

Kohustused    

Lühiajalised kohustused    

Võlad ja ettemaksed 1 369 775 4

Kokku lühiajalised kohustused 1 369 775  

Kokku kohustused 1 369 775  

Netovara    

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 4 277 0  

Aruandeaasta tulem 668 4 277  

Kokku netovara 4 945 4 277  

Kokku kohustused ja netovara 6 314 5 052  
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2013 2012 Lisa nr

Tulud    

Liikmetelt saadud tasud 20 220 7

Annetused ja toetused 27 187 14 125 8

Tulu ettevõtlusest 18 536 6 569 9

Muud tulud 3 997 2 910  

Kokku tulud 49 740 23 824  

Kulud    

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -19 852 -12 045 10

Jagatud annetused ja toetused -20 301 -4 857 11

Mitmesugused tegevuskulud -8 919 -2 629 12

Muud kulud 0 -17 14

Kokku kulud -49 072 -19 548  

Põhitegevuse tulem 668 4 276  

Muud finantstulud ja -kulud 0 1  

Aruandeaasta tulem 668 4 277  
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2013 2012

Rahavood põhitegevusest   

Põhitegevuse tulem 668 4 276

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus -531 -644

Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus 594 775

Laekunud intressid 0 1

Kokku rahavood põhitegevusest 731 4 408

Kokku rahavood 731 4 408

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 4 408 0

Raha ja raha ekvivalentide muutus 731 4 408

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 5 139 4 408
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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

Aruandeaasta tulem 668 668

31.12.2013 4 945 4 945



10

Mittetulundusühing Orissaare Sport 2013. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

MTÜ Orissaare Sport 2013. 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.

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% 

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.
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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

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.

Tulud

Tulu kaupade ja teenuste 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.

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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Lisa 2 Raha
(eurodes)

 31.12.2013 31.12.2012

Sularaha kassas 46 7

Raha pangas 5 093 4 401

Kokku raha 5 139 4 408

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu
(eurodes)

 31.12.2013 31.12.2012

Ostjatelt laekumata arved 1 175 644

Kokku nõuded ostjate vastu 1 175 644

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2013 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi

12 kuu jooksul 1 - 5 aasta jooksul üle 5 aasta

Võlad tarnijatele 1 246 1 246   
Saadud ettemaksed 123 123   

Tulevaste perioodide

tulud
123 123   

Kokku võlad ja

ettemaksed
1 369 1 369   

 

 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 5 Võlad tarnijatele
(eurodes)

 31.12.2013 31.12.2012

Tasumata arved 1 246 649

Kokku võlad tarnijatele 1 246 649
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Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)

Varad neto soetusmaksumuses

 2013 2012

Saadud Saadud

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks  

Kohalikelt omavalitsustelt 550 820

Residendist eraisikutelt 490 200

Residendist juriidilistelt isikutelt 200  
Valitsemissektori fondidelt ja sihtasutustelt 7 170 6 270

Muud toetused 1 020 550

Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 9 430 7 840

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud
(eurodes)

 2013 2012

Mittesihtotstarbelised tasud   

Liikmemaksud 20 220

Kokku liikmetelt saadud tasud 20 220

Lisa 8 Annetused ja toetused
(eurodes)

 2013 2012

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 9 430 7 840

Mittesihtotsatarbelised annetused ja toetused 17 757 6 285

Kokku annetused ja toetused 27 187 14 125

Lisa 9 Tulu ettevõtlusest
(eurodes)

 2013 2012

Spordikooli õppemaks 7 480 4 825

Spordiklubi treeningud 4 701 1 744

Laagrite korraldamine 6 355 0

Kokku tulu ettevõtlusest 18 536 6 569
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Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

 2013 2012

Tooraine ja materjal 645 0

Müügi eesmärgil ostetud teenused 4 426 0

Transpordikulud 5 832 3 318

Üür ja rent 897 1 058

Tööjõukulud 1 099 0

Osavõtutasud 5 828 5 967

Auhinnad 595 731

Võistlusvormid 104 402

Muud 426 569

Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsesed kulud
19 852 12 045

2013. aastal ei olnud MTÜ-l Orissaare Sport töölepingu alusel töötavaid töötajaid. Maksti ainult tasu projekti juhtimise eest käsunduslepingu

alusel.

Lisa 11 Jagatud annetused ja toetused
(eurodes)

 2013 2012

Makstud stipendiumid 20 301 4 857

Kokku jagatud annetused ja toetused 20 301 4 857

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

 2013 2012

Üür ja rent 7 957 2 399

Mitmesugused bürookulud 882 133

Koolituskulud 80 0

Muud 0 97

Kokku mitmesugused tegevuskulud 8 919 2 629

Lisa 13 Tööjõukulud
(eurodes)

2013. aastal ei olnud MTÜ-l Orissaare Sport töölepingu alusel töötavaid töötajaid. Maksti ainult tasu projekti juhtimise eest käsunduslepingu

alusel.
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Lisa 14 Muud kulud
(eurodes)

 2013 2012

Ühingute liikmemaksud  17

Kokku muud kulud  17

Lisa 15 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2013 31.12.2012

Füüsilisest isikust liikmete arv 2 2

Juriidilisest isikust liikmete arv 1 1

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

 31.12.2013

Kohustused

Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud

ning nende valitseva või olulise mõju all olevad

ettevõtjad

1 295

2013 Ostud Müügid

Asutajad ja liikmed 3 865  
Olulise osalusega

juriidilisest isikust

omanikud ning nende

valitseva või olulise mõju

all olevad ettevõtjad

8 208 25

 

2012 Ostud Müügid

Olulise osalusega

juriidilisest isikust

omanikud ning nende

valitseva või olulise mõju

all olevad ettevõtjad

2 762 255

MTÜ Orissaare Sport ei ole tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestanud tasusid ja muid olulisi soodustusi. 



Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 22.06.2014

Mittetulundusühing Orissaare Sport (registrikood: 80332638) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on

elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi Allkirjastaja roll Allkirja andmise aeg

MATI RÜÜTEL Juhatuse liige 29.06.2014

MARGO RÜÜTEL Juhatuse liige 29.06.2014

MARIO TALVIST Juhatuse liige 29.06.2014

RAIMO TAMM Juhatuse liige 30.06.2014

TIIT USPENSKI Juhatuse liige 30.06.2014

KAIRE NURJA Juhatuse liige 30.06.2014



Tegevusalad
Tegevusala EMTAK kood Põhitegevusala

Spordi- ja vabaajakoolitus 8551 Jah

Sidevahendid
Liik Sisu

Telefon +372 4545069

E-posti aadress orissaaresport@orissaare.ee


