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TEGEVUSARUANNE 

 

MTÜ Orissaare Sport on loodud Orissaare Gümnaasiumi ning Ida-Saaremaa teiste õppe- ja 
huvitegevust pakkuvate asutuste koolispordi huvitegevuse toetamiseks ja edendamiseks. 

MTÜ Orissaare Sport tegevust juhib 7-liikmeline juhatus. 2020. aastal kuulusid juhatusse: 

Kaire Nurja – Tartu Ülikooli kehakultuuriteaduskond 

Mati Rüütel – Tallinna Pedagoogiline Ülikool, kehalise kasvatuse õpetaja, korvpalli treener 

Margo Rüütel – Tallinna Pedagoogiline Ülikool, kehalise kasvatuse õpetaja korvpalli treener 

Raimo Tamm – Tartu Ülikooli Pärnu kolledž 

Andre Kuntsel - spordiaktivist, kehalise kasvatuse õpetaja, korvpalli treener 

Andla Rüütel – Orissaare Spordihoone SA juhataja 

Elo Lember – perearst ja spordiaktivist 

MTÜ Orissaare Sport juhatuse esimehe kohustusi täidab ja igapäevast tegevust koordineerib 
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 seisuga 28.06.2012.a. tulumaksusoodustusega 
mitteulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirja. 2012. aasta 4. oktoobrist on 
MTÜ Orissaare Sport huvikool Haridus- ja Teadusministeeriumi käskkirja alusel registreeritud 
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 suhteliselt laia valikut erinevaid spordialasid lastele, noortele ja 
täiskasvanutele. Regulaarselt osalevad Orissaare Sport treeningutel üle 200 lapse ja noore ning 
spordiga tegeletakse tervise edendamise eesmärgil, samas osaletakse ka võistlusel 
saavutusspordi tasemel. 

2020. aastal keskenduti  eelkõige noortespordile. Spordikooli treeningutel ja ringides osales 
kokku ligi kakssada last ja noort.  Klubi rühmatreeningutel osales ja saale külastas regulaarselt 
pisut üle saja täiskasvanu. 

Tublisti esinesid noorkorvpallurid rahvusvahelisel korvpalliturniiril Lätis Valmieras, kus 
osalenud U15 võistkond saavutas III koha, ja Suure Töllu Cupil Kuressaares I koha. 
Korvpallurid osalesid ka Eesti meistrivõistlustel erinevates vanuserühmades: U12, U14  ja U16. 
Orissaare Gümnaasiumi võistkond, kus kõik lapsed treenivad meie spordikooli ridades, võitis 
vabariikliku TV10 Olümpiastarti võistluse. 

 

COVID-19 kriisi mõjud 

2020. aasta suurim väljakutse oli tegevuse jätkamine ülemaailmse Covid-19 pandeemia ja 
sellest tulenevate piirangute tingimustes. Spordiklubi töö peatus 12.03.2020. Pea 2 kuu vältel ei 
toimunud tavapäraseid treeninguid, ära jäid kõik planeeritud üritused, võistlused ja laagrid. 
Õppemaksu selle perioodi eest ei laekunud. Samuti jäi saamata tulu kõigi antud perioodil 
toimuma pidanud klubi treeningute eest. Ühtegi lepingut treeneritega ei katkestatud. Abiks oli 
nii Eesti Töötukassa poolt makstud töötasu hüvitis, kui ka SA Orissaare Spordihoone poolt 2,5 
kuuks renditasude nõuetest loobumine. 

Suvel 2020 korraldati Haridus- ja Teadusministreeriumi kriisitoetuse abil kolm laste ja noorte 
lühilaagrit -  kaks korvpallilaagrit ja üks joogalaager. 

Septembrist novembrini toimus spordikooli ja klubi tegevus tavapäraselt, alates detsembrist 
2020. piirangud ja erinõuded seoses Covid-19 viiruse leviku tõusuga taas karmistusid 

2020. aastal on noorsportlaste treeningtegevus olnud oluliselt häiritud. Paljud võistlused on ära 
jäänud, edasi lükatud või toimunud eritingimustel. See on oluliselt pärssinud noorsportlaste 
arengut, kuna võistlemine on sportlase arengu seisukohalt ülioluline. 

Covid-19 kriisist tingitud piirangute ja erinõuete tõttu on oluliselt vähenenud ka klientuur. Kriisi 
lõppedes ootab ees suur töö kliendibaasi taastamise osas. 

 



 Võistlused ja laagrid 

2020. aastal osales MTÜ Orissaare Sport korraldatud ja ühingu osalusel korraldatud võistlustel 
Orissaares kokku ligi 150 sportlast ja harrastajat, lisaks ka nende võistluste pealtvaatajad. 
Spordilaagrites viibis Orissaares ligi 300 erineva ala esindajat. 

  

Olulisemad tegevused 2020. aastal 

  

1. 7. märtsil peeti täismaja ees Credit24 Meistriliiga võrkpalli mäng Saaremaa VK vs VK 
Biolars/Jelgava. 

2. Aasta jooksul toimus Orissaare korvpallitreenerite eestvedamisel neli koolivaheaja 
spordilaagrit, kus igas osales ligi 30 last. 

3. Suvel toimusid EL programmist  „Tervislikke valikuid toetavad meetmed“ rahastatud 
tervise- ja treeningpäevad koos Liis Arulaga. 

4. U13 ja U15 noorkorvpallurid osalesid sügisel Kuressaares Suure Tõllu Cupil. 

5. Maikuu liikumisväljakutse oli 31 päeva kestev kilomeetrite kogumise võistlus. Omal ajal ja 
omal rajal. 

6. Orissaare Spordi U15 korvpallipoisid osalesid suvel kahenädalasel TÜ Korvpallikooli laagris 
Käärikul. 

7. 21. 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, Kadaksoo ja Treiel ühiselt. MTÜ Orissaare Sport on ürituse toetamisel abiks nõu ja jõuga. 

8. Neljandat korda võeti osa kõrgetasemelisest rahvusvahelisest korvpalliturniirist Lätis 
Valmieras. Seekord ühe võistkonnaga. 

9. Orissaare sügismatk ja sügisjooks. 

10. Jätkusid eakatele mõeldud spordivõistlused koostöös Orissaare Eakate seltsinguga, mille 
eesotsas on Marika Rauk. Üheksandat aastat järjest selgitasime välja ka Orissaare valla eakate 
meistri saapaviskes. Tänavune suvine eakate päev oli maakondlik. 

11. Korvpallurid osalesid Eesti MV-el erinevates vanusegruppides kokku 3 võistkonnaga ja 
kõikides vanuserühmades võisteldakse ka Saaremaa meistrivõistlustest. 

  

Rahalised vahendid: 

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

2) Muud sihtotstarbelised toetused 22 038.- eurot, sh 

a)     Saaremaa valla eelarvest 2 300.- eurot, 



b)     Saaremaa Spordiliidult 380.- eurot, 

c)     Eesti Kultuurkapitalilt 1 100.- eurot, sealjuures kuulus tagastamisele 1 000.- eurot 
Covid-19 pandeemia tõttu ära jäänud ürituste tarbeks juba saadud toetussummadest, 

d)     Ettevõtetelt ja eraisikutelt korvpalli toetuseks kokku 4 653.- eurot, 

e)     Treenerite tööjõukulude toetus 4 735.- eurot, 

f)    Eesti Töötukassa poolt töötajatele makstud töötasuhüvitis COVID-19 kriisiabina 
koos tööjõumaksudega kokku 3843.- eurot 

g)     Haridus- ja teadusministeeriumi poolt programmi „COVID-19 haigust põhjustava 
koroonaviiruse levikuga seotud kriisi leevendamiseks ette nähtud toetusmeetmed 
haridus- ja noortevaldkonnas“ raames eraldati 4 540.- eurot. 

h)     MTÜ Võimalus toetuslepingu alusel laekus 1 487.- eurot. 

5) Tulu õppemaksudest 15 328.- eurot. 

6) Klubi treeningutel osalemine 13 106.- eurot. 

7) Muud osalustasud seoses võistluste ja laagritega 3 814.- eurot. 

7) Tulu laagrite korraldamisest 23 307.- eurot. 

8) Muud tulud seoses kauba ja reklaami müügi ning bussi rentimisega olid kokku 1 963.- eurot. 

  

Tööjõukulud: 

2020. aastal olid tööjõukulud kokku 36 768.- eurot. Sellest töötasu 27 024.- eurot ja 
tööjõumaksud 9 744.- eurot. 

Eesti Töötukassa poolt maksti COVID-19 kriisi raames töötasu hüvitist koos tööjõu- 
maksudega kokku summas 3 843.- eurot. 

  

Makstud stipendiumid: 

2020. aastal maksti sporditegevuse edendamiseks ja arendamiseks stipendiume kokku 5 
inimesele summas 5 450.- eurot. 

  

 



MTÜ Orissaare Spordi tegevusplaanid aastani 2024: 

1. Orissaare sporditurismi arendamine - populariseerimine. 

2. Noorsportastele motiveerivate ja väljakutset pakkuvate võistlusväljundite pakkumine. 

3. Traditsiooniks saanud ürituste jätkamine. 

4. Uute vajaduste väljaselgitamine puuduolevate teenuste ja ürituste pakkumiseks ning 
korraldamiseks. 

5. Anda jätkuvalt panus piirkonna spordielu arendamisse. 

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

7. Arengukava uuendamine 

  

Andla Rüütel 

Juhatuse liige 
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2020 31.12.2019 Lisa nr

Varad    

Käibevarad    

Raha 11 324 11 277 2

Nõuded ja ettemaksed 2 744 2 451 3

Varud 137 284  

Kokku käibevarad 14 205 14 012  

Põhivarad    

Materiaalsed põhivarad 2 600 6 267 5

Kokku põhivarad 2 600 6 267  

Kokku varad 16 805 20 279  

Kohustised ja netovara    

Kohustised    

Lühiajalised kohustised    

Võlad ja ettemaksed 7 167 8 480 6

Kokku lühiajalised kohustised 7 167 8 480  

Kokku kohustised 7 167 8 480  

Netovara    

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 11 799 12 386  

Aruandeaasta tulem -2 161 -587  

Kokku netovara 9 638 11 799  

Kokku kohustised ja netovara 16 805 20 279  
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2020 2019 Lisa nr

Tulud    

Annetused ja toetused 43 538 44 495 7

Tulu ettevõtlusest 51 741 57 372 8

Muud tulud 5 777 20 739 9

Kokku tulud 101 056 122 606  

Kulud    

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -16 401 -40 697 10

Jagatud annetused ja toetused -5 450 -8 190 11

Mitmesugused tegevuskulud -40 849 -48 772 12

Tööjõukulud -36 768 -25 445 13

Põhivarade kulum ja väärtuse langus -3 667 0 5

Muud kulud -82 -89  

Kokku kulud -103 217 -123 193  

Põhitegevuse tulem -2 161 -587  

Aruandeaasta tulem -2 161 -587  
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2020 2019 Lisa nr

Rahavood põhitegevusest    

Põhitegevuse tulem -2 161 -587  

Korrigeerimised    

Põhivarade kulum ja väärtuse langus 3 667 0 5

Kokku korrigeerimised 3 667 0 5

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus -293 1 957  

Varude muutus 147 126  

Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus -1 313 2 304  

Kokku rahavood põhitegevusest 47 3 800  

Kokku rahavood 47 3 800  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 11 277 7 477 2

Raha ja raha ekvivalentide muutus 47 3 800  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 11 324 11 277 2
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2018 12 386 12 386

Aruandeaasta tulem -587 -587

31.12.2019 11 799 11 799

Aruandeaasta tulem -2 161 -2 161

31.12.2020 9 638 9 638
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

MTÜ Orissaare Sport 2020. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga.

Eesti finantsaruandluse standard 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)

 31.12.2020 31.12.2019

Sularaha kassas 798 1 155

Raha pangas 10 526 10 122

Kokku raha 11 324 11 277

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2020 12 kuu jooksul

Nõuded ostjate vastu 2 665 2 665

Ostjatelt laekumata

arved
2 665 2 665

Nõuded seotud osapoolte

vastu
30 30

Ettemaksed 49 49

Tulevaste perioodide

kulud
49 49

Kokku nõuded ja

ettemaksed
2 744 2 744

 

 31.12.2019 12 kuu jooksul

Nõuded ostjate vastu 2 402 2 402

Ostjatelt laekumata

arved
2 402 2 402

Ettemaksed 49 49

Tulevaste perioodide

kulud
49 49

Kokku nõuded ja

ettemaksed
2 451 2 451

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

 31.12.2020 31.12.2019

Maksuvõlg Maksuvõlg

Üksikisiku tulumaks 478 328

Sotsiaalmaks 994 724

Kohustuslik kogumispension 52 35

Töötuskindlustusmaksed 64 44

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad 1 588 1 131



15

Mittetulundusühing Orissaare Sport 2020. a. majandusaasta aruanne

Lisa 5 Materiaalsed põhivarad
(eurodes)

  Kokku

 

Transpordivahendid

31.12.2018  

Soetusmaksumus 12 600 12 600

Akumuleeritud kulum -6 333 -6 333

Jääkmaksumus 6 267 6 267

  

  

31.12.2019  

Soetusmaksumus 12 600 12 600

Akumuleeritud kulum -6 333 -6 333

Jääkmaksumus 6 267 6 267

  

Amortisatsioonikulu -3 667 -3 667

  

31.12.2020  

Soetusmaksumus 12 600 12 600

Akumuleeritud kulum -10 000 -10 000

Jääkmaksumus 2 600 2 600

Väikebussi amortisatsioonikulu 3667.- eurot arvestatud perioodi 2019-2020 eest.

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2020 12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele 1 617 1 617

Võlad töövõtjatele 3 962 3 962

Maksuvõlad 1 588 1 588

Kokku võlad ja ettemaksed 7 167 7 167

 

 31.12.2019 12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele 2 927 2 927

Võlad töövõtjatele 4 170 4 170

Maksuvõlad 1 131 1 131

Saadud ettemaksed 252 252

Tulevaste perioodide tulud 252 252

Kokku võlad ja ettemaksed 8 480 8 480
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Lisa 7 Annetused ja toetused
(eurodes)

 2020 2019

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 22 038 22 995

Mittesihtotsatarbelised annetused ja toetused 21 500 21 500

Kokku annetused ja toetused 43 538 44 495

Lisa 8 Tulu ettevõtlusest
(eurodes)

 2020 2019

Spordikooli õppemaksud 15 328 15 387

Saalide kasutamine, klubi treeningud 13 106 14 890

Spordilaagrite korraldamine 23 307 26 395

Reklaamitulud 0 700

Kokku tulu ettevõtlusest 51 741 57 372

Lisa 9 Muud tulud
(eurodes)

 2020 2019

Osavõtutasud (võistlused, laagrid) 3 814 19 974

Transpordivahendi renditulu 277 287

Tulu kauba müügist 686 478

Muud tulud 1 000 0

Kokku muud tulud 5 777 20 739

Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

 2020 2019

Tooraine ja materjal 2 933 1 859

Müügi eesmärgil ostetud kaubad 499 719

Müügi eesmärgil ostetud teenused 0 1 634

Transpordikulud 0 8 994

Lähetuskulud 4 347 0

Osavõtutasud 3 705 15 341

Auhinnad 761 1 076

Võistlusvormid 0 1 063

Ürituste korraldamisega seotud kulud 4 156 10 011

Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsesed kulud
16 401 40 697
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Lisa 11 Jagatud annetused ja toetused
(eurodes)

 2020 2019

Makstud stipendiumid 5 450 8 190

Muu sporditegevuse toetamine 0 0

Kokku jagatud annetused ja toetused 5 450 8 190

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

 2020 2019

Üür ja rent 10 019 12 592

Mitmesugused bürookulud 5 432 5 752

Lähetuskulud 0 737

Koolituskulud 404 1 846

Kindlustus 347 467

Autokütus 1 267 2 389

Auto hooldus ja remont 4 288

Reklaamikulud 0 0

Spordilaagrite korraldamisega seotud teenused

(majutus, toitlustus)
22 543 23 700

Isikliku sõiduauto kompensatsioon 833 1 001

Kokku mitmesugused tegevuskulud 40 849 48 772

Lisa 13 Tööjõukulud
(eurodes)

 2020 2019

Palgakulu 27 024 18 822

Sotsiaalmaksud 9 744 6 473

Kokku tööjõukulud 36 768 25 295

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 2 2

Lisa 14 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2020 31.12.2019

Füüsilisest isikust liikmete arv 2 2

Juriidilisest isikust liikmete arv 1 1

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes
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 31.12.2020 31.12.2019

Nõuded Kohustised Nõuded Kohustised

Asutajad ja liikmed 30 215

Olulise osalusega juriidilisest

isikust omanikud ning nende

valitseva või olulise mõju all

olevad ettevõtjad

1 237 1 553

Kaupade ja teenuste ostud ja müügid

 2020 2019

Kaupade ja

teenuste ostud

Kaupade ja

teenuste müügid

Kaupade ja

teenuste ostud

Kaupade ja

teenuste müügid

Asutajad ja liikmed 180 1 580

Olulise osalusega juriidilisest

isikust omanikud ning nende

valitseva või olulise mõju all

olevad ettevõtjad

12 491 14 451

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja

muud olulised soodustused
  

 2020 2019

Arvestatud tasu 16 151 15 023
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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


