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Tegevusaruanne  

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

MTÜ Orissaare Sport igapäevategevust juhib 7-liikmeline juhatus. 2018. aastal kuulusid 
juhatusse:  

Kaire Nurja – Tartu Ülikooli kehakultuuriteaduskond  

Mati Rüütel – Tallinna Pedagoogiline Ülikool  

Margo Rüütel – Tallinna Pedagoogiline Ülikool (lõpetamisel)  

Raimo Tamm – Tartu Ülikooli Pärnu kolledž  

Andre Kuntsel - spordiaktivist, Orissaare Triatloni korraldaja, treener  

Andla Rüütel – Orissaare valla spordijuht  

Elo Lember – perearst ja spordiaktivist 

Juhatuse esimehe kohustusi täidab ja igapäevast tegevust kordineerib Andla Rüütel.  

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 kuulub 28. juuni 2012 seisuga tulumaksusoodustusega 
mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirja. 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 ja nende tegemised: 

MTÜ Orissaare Sport pakub küllaltki suurt valikut erinevaid spordialasid lastele, noortele ja 
täiskasvanutele. Neist pakutavatest võimalustest saavad stabiilselt osa 2018. aasta liikmete ja 
külastajate arve vaadates stabiliseerunud hulk inimesi.  

Regulaarselt osaleb Orissaare Sport treeningutel üle 140 lapse ja noore ning pisut üle saja 
täiskasvanu. Spordiga tegeletakse tervise edendamise eesmärgil aga osaletakse ka võistlusel 
saavutusspordi tasemel.  

MTÜ Orissaare Soprt jaoks iseloomustavad 2018. aastat 2 märksõna - korvpall ja Orissaare 
terviserada.  

Suur rõõm on tõdeda, et ligi 20 aastat korvpallitööd on muutnud Orissaare Saaremaa 
korvpallipealinnaks. Treeningutel osaleb kokku pea 50 last. Meie noored on maakonnas 
enamasti võitmatud, osaletakse neljas vanuseklassis Eesti meistrivõistlustel, mitmetel 
turniiridel kodu ja välismaal. Tublilt esinesid noorkorvpallurid rahvusvahelisel 
korvpalliturniiril Lahtis ja Lätis Valmieras, kus osaleti kahe võistkonnaga. Korvpallurid 
osalesid Eesti meistrivõitlustel erinevates vanuserühmades: meeste Saku II liiga, makroliiga 
U14,  ja U16. Mehed on Saaremaa meistrid juba neli aastat järjest, meil on oma 
korvpalliturniir ja alates möödunud aastast ka 40+ meeste võistkond. Korvpalli treeningutel 
võib näha osalejaid vanuses 6 kuni 67.  

Palju aega ja vabatahtlikku tööd oleme panustanud Orissaare terviseraja rajamisele. Head 
meelt teeb, et rada on kohalike inimeste poolt väga hästi vastu võetud. Rajal on palju 
kasutajaid: jalutajad, jooksjad, koertega liikujad ja matkajad. Terviserajale paigaldatud  
pinkide ja varjualuste osas on saadud vaid positiivset tagasisidet 
 

Kõige olulisem töö toimub aga spordikoolis, töö laste ja noortega. Harrastajate hulk kasvab 
pidevalt. 2018. aasta lõpus osales spordikooli treeningutel ja ringides üle 140 õpilase ja 
igapäevaste täiskasvanud treenijate arv ületab saja piiri.  

 

Võistlused ja laagrid: 

 2018. aastal osales MTÜ Orissaare Sport poolt ja ühingu osalusel korraldatud võistlustel 
Orissaares kokku ligi kakssada sportlast ja harrastajat. Lisaks ka nende võistluste 
pealtvaatajad. Spordilaagrites viibis Orissaares ligi 400 erineva ala esindajat. 

 

2018 aasta tähtsamad sündmused: 

1. Korvpallurid osalesid ja osalevad Eesti MV-el erinevates vanusegruppides kokku 4 
võistkonnaga ja kõikides vanustes ollakse võistlustules ka Saaremaa meistrivõistlustest.  

2. Lihavõtete ajal osaleti traditsiooniliselt Easter Tournamendi korvpalliturniiril Soomes, 



Lahtis. Seekord kahe võistkonnaga.  

3. Teist korda võeti osa kõrgetasemelisest rahvusvaheliste korvpalliturniirist Lätis Valmieras  

4. Pärnu KK/Orissaare Sport ühistiim paneb end proovile tugevas BBBL (Baltic Boys 
Basketball League) korvpalliliigas, kus on võistkondi Taanist, Soomest, Lätist, Venemaalt ja 
Eestist.  

5. U10 ja U12 noorkorvpallurid osalesid maikuus Kuressaares Suure Tõllu Cupil  

6. Jätkus 2011 aastal Mati Rüüteli poolt ellukutsutud Ida-Saaremaa ja Muhumaa koolidele 
mõeldud võistlussari. Sarjas osaleb kokku üle saja lapse. Orissaarest, Tornimäelt, Muhust, 
Kahtlast ja Valjalast. Võisteldakse jalgpallis, korvpallis, kergejõustikus.  

7. EV100 raames toimus Orissaare Endel Tustiti ja Johanna Nõukase eestvedamisel 
kaugushüppevõistlus, kus kõigi osalejate parimad tulemused liideti ja kingiti sümboolselt Eesti 
Vabariigile. Kokku hüppas täpselt 100 inimest.  

8. Aprillis külastas Orissaare noori korvpallureid Howard Frier, kes viis läbi ühe lõbusa ja 
õpetliku treeningu.   

9. Teist aastat korraldab Raul Koppel septembris meie päris oma korvpalliturniiri “Orissaare 
Sügis”.  

10. Orissaare triatlon, mis on peakorraldaja Andre Kuntsel’i käe all ellu kutsutud, toimus 
tänavu 12. korda. 2018 aastal osalesid Orissaare triatlonil mitmed Eesti triatleetide paremikku 
kuuluvad sportlased.  
11. Tammetõru mängud on pikkade traditsioonidega võistlus, mis mõeldud lastele. Mängude 
ellukutsuja on tänaseks meie hulgast lahkunud üle Eesti tuntud sporditegelane Ilmar Kivi. 
Tema tööd jätkavad ja Tammetõru mängude korraldamise traditsioone viivad edasi perekond 
Kivi, Viss ja Treiel ühiselt. Seekord toimusid 19. mängud. Osales 170 noort sportlast.  

12. Ülemaailmsete Käimispäevade raames toimus üheksas Orissaare Sügismatk ja sügisjooks. 
Koos lastejooksuga osales tänavu ligi 80 inimest. Sel aastal muutsime jooksu rada ja 
esmakordsel oli trass suures osas meie uuel terviserajal.  

13. Jätkus 2010. aastal ellu kutsutud Saare- ja Muhumaa lasteaedade spordipäev. Kokku osales 
kaheksa lasteaeda (ligi 105 last). Lasteaedade spordipäev toimus koostöös Muhu ja Orissaare 
lasteaedadega. Tänavu osutus parimaks Orissaare lasteaed. Toetajad: OÜ Elektrum ja Eesti 
Tervise Arengu Instituut.  

14. Esmakordselt osales novembris Orissaare rahvas üle-eestilisel Helkurkõnni üritusel 
"Helkuriga sõbraks"  

15. Jätkusid eakatele mõeldud spordivõistlused koostöös MTÜ Orissaare Tugikeskusega, mille 
eesotsas on Maaja Vabrit. Seitsmendat aastat järjest selgitasime välja ka Orissaare valla eakate 
meistri saapaviskes ja vildiviskes. Tänavu sügisel matkasime koos Orissaare terviserajal.  

16. Spordikooli koolivaheaja laagrid toimuvad alates 2014 aastast ja on saanud osaks meie 



igapäeva töös. Laagrites osaleb u 40 last, Orissaarest, Muhust ja kaugemaltki. Tänavu 
korraldasime ka korvpallipoistele suvelaagri.  

17. Kuuendat aastat korraldati Raimo Tamme eestvedamisel Saaremaa lahtised 
meistrivõistlused lamades surumises. Nagu ikka, tulid kohale saarlased ja Saaremaalt pärit 
surujad, samuti ka mandrilasi, kes Saaremaa meistritiitlile pretendeerid ei saanud, kuid 
osalesid üldarvestuses paremusjärjestuse väljaselgitamisel.  

18. Kevadel ja sügisel toimusid EL programmist „Tervislikke valikuid toetavad meetmed“ 
rahastatud tervisepäevad. Ja lisaks liikumispäevad suvel ja varasügisel.  

19. Südamenädala traditsioonilisel liikumispäeval „Sinu sammud loevad“ toimus Orissaare 
terviserajal orienteerumispäev.  

20. Jaanipäeval toimus Orissaares 3 x 3 Sprite tänavakorvpalli boonusetapp. Suur tänu 
korraldaja Reigo Kimmelile! 31. detsembril 2018 on 3x3 korvpallihuvilised oodatud taas 
spordihoonesse, et maha pidada uus-aasta turniir.  

 
21. 2010. aastal MTÜ Orissaare Sport ja Kaire Nurja poolt algatatud Eesti Saarte vahelise 
spordialase koostöö tulemusel said alguse Eesti Saarte kergejõustiku meistrivõistlused. Tänavu 
toimusid VII Eesti saarte mängud taas Hiiumaal Kärdlas. Orissaarest osalesid korvpallurid ja 
kergejõustiklased.  

22. 13.-14 oktoobril toimusid Asko Esna eestvedamisel Orissaares Eesti U20 vanuseklassi 
noormeeste võrkpalli Karikavõistluste II finaalgruppi mängud.  

23. Kevadisel koolivaheajal rõõmustas Ida-Saaremaa lapsi Muhu Seikluspargi ronimissein, 
kus väiksemad ronimise huvilised said end proovile panna.  

24. Tantsulise võimlemise tüdrukud esinesid Saare maakonna 46. tantsupeol "Tuhande tunde 
saar" Kuressaares.  

 

2019. aasta toob taaskord rohkelt spordisündmusi- nii uusi kui juba traditsioonilisi, nii 
tippsportlastele kui ka harrastajatele ning otseloomulikult on palju meeldejäävat ootamas 
meie asendamatut publikut, kelle kaasaelamine on sportlastele asendamatu väärtusega! 

 

Rahalised vahendid: 

1) Tegevuskulude katteks eraldati Saaremaa valla eelarvest 21 500.- eurot.  

2) Projektitoetuste, annetuste ja muude sihtotstarbeliste toetustena noorte sporditegevuseks ja 
spordiürituste läbiviimiseks laekus 16 122.- eurot, sh  

a) Eesti Kultuurkapitalilt 3 025.- eurot. 

b) Ettevõtetelt ja eraisikutelt korvpalli toetuseks kokku 3 890.- eurot.  



c) Treenerite tööjõukulude toetusena 4 417.- eurot.  

d) Muud sihtotstarbelised toetused Saaremaa vallalt kokku 4 790.- eurot.  

3) Tulu õppemaksudest 13 943.- eurot.  

4) Klubi treeningutel oslaemine 12 855.- eurot.  

5) Muud osalustasud seosest võistluste ja laagritega 9 377.- eurot.  

6) Laagrite korraldamise käeive oli 23 094.- eurot. 

7) Muud tulud seoses kauba ja reklaami müügi ning bussi rentimisega olid kokku 2 561.- 
eurot. 

 

Tööjõukulud:  

2018. aastal olid tööjõukulud kokku 22 179.- eurot. Sellest töötasu 16 576.- eurot ja 
tööjõumaksud 5 603.- eurot.  

 

Makstud stipendiumid:  

2018. aastal maksti sporditegevuse edendamiseks ja arendamiseks stipendiume kokku 5 
inimesel summas 5 840.- eurot. 600.- euroga toetati ameerika jalgpalli mängiva Ülar Tiitma 
osalemist Soome Vaahteraliigas. 

 

MTÜ Orissaare Spordi tegevusplaanid aastani 2022:  

1. Orissaare Staadioni renoveerimise alustamise võimaluste otsimine  

2. Orissaare sporditurismi arendamine - populariseerimine.  

3. Noorsportastele motiveerivate ja väljakutset pakkuvate võistlusväljundite pakkumine.  

4. Traditsiooniks saanud ürituste jätkamine.  

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 

9. Arengukava uuendamine 
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2018 31.12.2017

Varad   

Käibevarad   

Raha 7 477 17 452

Nõuded ja ettemaksed 4 408 1 662

Varud 410 0

Kokku käibevarad 12 295 19 114

Põhivarad   

Materiaalsed põhivarad 6 267 8 267

Kokku põhivarad 6 267 8 267

Kokku varad 18 562 27 381

Kohustised ja netovara   

Kohustised   

Lühiajalised kohustised   

Võlad ja ettemaksed 6 176 6 460

Kokku lühiajalised kohustised 6 176 6 460

Kokku kohustised 6 176 6 460

Netovara   

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 20 921 28 214

Aruandeaasta tulem -8 535 -7 293

Kokku netovara 12 386 20 921

Kokku kohustised ja netovara 18 562 27 381
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2018 2017

Tulud   

Annetused ja toetused 37 622 38 006

Tulu ettevõtlusest 50 042 26 929

Muud tulud 11 788 7 645

Kokku tulud 99 452 72 580

Kulud   

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -32 665 -28 834

Jagatud annetused ja toetused -6 440 -4 900

Mitmesugused tegevuskulud -44 614 -25 312

Tööjõukulud -22 179 -18 387

Põhivarade kulum ja väärtuse langus -2 000 -2 000

Muud kulud -89 -443

Kokku kulud -107 987 -79 876

Põhitegevuse tulem -8 535 -7 296

Muud finantstulud ja -kulud 0 3

Aruandeaasta tulem -8 535 -7 293
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2018 2017

Rahavood põhitegevusest   

Põhitegevuse tulem -8 535 -7 296

Korrigeerimised   

Põhivarade kulum ja väärtuse langus 2 000 2 000

Kokku korrigeerimised 2 000 2 000

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus -2 746 432

Varude muutus -410 0

Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus -284 -593

Kokku rahavood põhitegevusest -9 975 -5 457

Rahavood investeerimistegevusest   

Laekunud intressid 0 3

Kokku rahavood investeerimistegevusest 0 3

Kokku rahavood -9 975 -5 454

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 17 452 22 906

Raha ja raha ekvivalentide muutus -9 975 -5 454

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 7 477 17 452
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2016 28 214 28 214

Aruandeaasta tulem -7 293 -7 293

31.12.2017 20 921 20 921

Aruandeaasta tulem -8 535 -8 535

31.12.2018 12 386 12 386
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

MTÜ Orissaare Sport 2018. 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 -kohustised

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.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

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% - 20% 

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.

Põhivarade 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.

Finantskohustised

Kõik finantskohustised (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.

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. 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)

 31.12.2018 31.12.2017

Sularaha kassas 8 3

Raha pangas 7 469 17 449

Kokku raha 7 477 17 452

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2018 12 kuu jooksul

Nõuded ostjate vastu 1 268 1 268

Ostjatelt laekumata

arved
1 268 1 268

Ettemaksed 3 140 3 140

Tulevaste perioodide

kulud
3 140 3 140

Kokku nõuded ja

ettemaksed
4 408 4 408

 

 31.12.2017 12 kuu jooksul

Nõuded ostjate vastu 1 244 1 244

Ostjatelt laekumata

arved
1 244 1 244

Ettemaksed 418 418

Tulevaste perioodide

kulud
418 418

Kokku nõuded ja

ettemaksed
1 662 1 662
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Lisa 4 Materiaalsed põhivarad
(eurodes)

  Kokku

 Masinad ja

seadmed
Transpordi-

vahendid

31.12.2016  

Soetusmaksumus 12 600 12 600 12 600

Akumuleeritud kulum -2 333 -2 333 -2 333

Jääkmaksumus 10 267 10 267 10 267

  

Amortisatsioonikulu -2 000 -2 000 -2 000

  

31.12.2017  

Soetusmaksumus 12 600 12 600 12 600

Akumuleeritud kulum -4 333 -4 333 -4 333

Jääkmaksumus 8 267 8 267 8 267

  

Amortisatsioonikulu -2 000 -2 000 -2 000

  

31.12.2018  

Soetusmaksumus 12 600 12 600 12 600

Akumuleeritud kulum -6 333 -6 333 -6 333

Jääkmaksumus 6 267 6 267 6 267
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Lisa 5 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2018 12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele 2 584 2 584

Võlad töövõtjatele 1 576 1 576

Maksuvõlad 674 674

Saadud ettemaksed 1 342 1 342

Tulevaste perioodide tulud 1 342 1 342

Kokku võlad ja ettemaksed 6 176 6 176

 

 31.12.2017 12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele 3 162 3 162

Võlad töövõtjatele 1 858 1 858

Maksuvõlad 768 768

Saadud ettemaksed 672 672

Tulevaste perioodide tulud 112 112

Muud saadud ettemaksed 560 560

Kokku võlad ja ettemaksed 6 460 6 460

Lisa 6 Annetused ja toetused
(eurodes)

 2018 2017

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 16 122 17 446

Mittesihtotsatarbelised annetused ja toetused 21 500 20 560

Kokku annetused ja toetused 37 622 38 006

Mittesihtotstarbeliste annetuste ja toetuste real on kajastatud Saaremaa vallavalitsuse eelarvest tegevuskulude katteks eraldatud toetus.

Lisa 7 Tulu ettevõtlusest
(eurodes)

 2018 2017

Spordikooli õppemaksud 13 943 13 526

Saalide kasutamine, klubi treeningud 12 855 13 403

Spordilaagrite korraldamine 23 094 0

Reklaamitulud 150 0

Kokku tulu ettevõtlusest 50 042 26 929
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Lisa 8 Muud tulud
(eurodes)

 2018 2017

Osavõtutasud (võistlused, laagrid) 9 377 5 981

Transpordivahendi renditulu 511 1 015

Tulu kauba müügist 1 900 649

Kokku muud tulud 11 788 7 645

Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

 2018 2017

Tooraine ja materjal 4 575 2 710

Müügi eesmärgil ostetud kaubad 1 585 544

Müügi eesmärgil ostetud teenused 4 265 2 590

Transpordikulud 5 996 5 259

Osavõtutasud 9 568 8 451

Auhinnad 1 196 2 538

Võistlusvormid 1 537 2 133

Ürituste korraldamisega seotud kulud 3 943 3 423

Muud 0 1 186

Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsesed kulud
32 665 28 834

Lisa 10 Jagatud annetused ja toetused
(eurodes)

 2018 2017

Makstud stipendiumid 5 840 3 250

Muu sporditegevuse toetamine 600 1 650

Kokku jagatud annetused ja toetused 6 440 4 900
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Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

 2018 2017

Üür ja rent 11 594 14 636

Mitmesugused bürookulud 5 867 6 213

Lähetuskulud 895 1 076

Koolituskulud 771 302

Kindlustus 453 505

Autokütus 2 522 1 607

Auto hooldus ja remont 946 924

Reklaamikulud 0 26

Spordilaagrite korraldamisega seotud teenused

(majutus, toitlustus)
21 566 0

Muud 0 23

Kokku mitmesugused tegevuskulud 44 614 25 312

Lisa 12 Tööjõukulud
(eurodes)

 2018 2017

Palgakulu 16 576 13 742

Sotsiaalmaksud 5 603 4 645

Kokku tööjõukulud 22 179 18 387

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 2 2

Lisa 13 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2018 31.12.2017

Füüsilisest isikust liikmete arv 2 2

Juriidilisest isikust liikmete arv 1 1

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

 31.12.2018 31.12.2017

Nõuded Kohustised Kohustised

Tegev- ja kõrgem juhtkond ning

olulise osalusega eraisikust

omanikud ning nende valitseva

või olulise mõju all olevad

ettevõtjad

  720

Olulise osalusega juriidilisest

isikust omanikud ning nende

valitseva või olulise mõju all

olevad ettevõtjad

60 1 312 1 346



19

Mittetulundusühing Orissaare Sport 2018. a. majandusaasta aruanne

2018 Ostud Müügid

Asutajad ja liikmed 2 020

Olulise osalusega

juriidilisest isikust

omanikud ning nende

valitseva või olulise mõju

all olevad ettevõtjad

13 876

 

2017 Ostud

Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise

osalusega eraisikust omanikud ning

nende valitseva või olulise mõju all olevad

ettevõtjad

1 903

Olulise osalusega juriidilisest isikust

omanikud ning nende valitseva või olulise

mõju all olevad ettevõtjad

16 466

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja

muud olulised soodustused
  

 2018 2017

Arvestatud tasu 9 252 7 057



Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 27.06.2019

Mittetulundusühing Orissaare Sport (registrikood: 80332638) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on

elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi Allkirjastaja roll Allkirja andmise aeg

ANDLA RÜÜTEL Juhatuse liige 27.06.2019

Resolutsioon:
2018 aastaaruanne MTÜ juhatuse poolt üle vaadatud ja üldkoosoleku poolt

kinnitatud.



Tegevusalad
Tegevusala EMTAK kood Põhitegevusala

Spordi- ja vabaajakoolitus 8551 Jah

Sidevahendid
Liik Sisu

Telefon +372 4545069

Mobiiltelefon +372 53401046

Mobiiltelefon +372 53949521

E-posti aadress orissaare.sport@gmail.com

Veebilehe aadress www.orissaaresport.ee


