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Tegevusaruanne 2015 
 
2015. aasta alguses oli organisatsioonis liikmeid 23, aasta lõpuks vähenes liikmete arv 16-ni. Oma liikmestaatusest soovisid 
loobuda 5 noort, kelle hobid ja õppetöö ei võimaldanud neil enam aktiivselt ühingu tegemistes kaasa lüüa ning 2 täiskasvanud liiget. 
 
2015. aastal võttis organisatsioon põhitegevust silmas pidades konkreetsema orientatsiooni sotsiaalse ettevõtluse suunas. Tähtis 
roll selles oli osalemine meeskonnana (sh maakondliku arenduskeskuse konsultant) SEVi 10 kuud kestvas arenguprogrammis. See 
ei olnud mitte üksnes koolitus, vaid pidev töö oma organisatsiooniga: analüüsimine, testimine, nõrkuste ja tugevuste leidmine, lisaks 
individuaalsed nõustamised oma ala spetsialistide poolt. Kõige olulisem töö tehti ära organisatsiooni turunduse valdkonnas (logo 
ümberkujundamine, visiitkaardi kujundamine) ning iseäranis kõige prioriteetsemas ja vähem kulusid nõudvas valdkonnas (kartongist 
karpide valmistamine): kujundati 2 flaierit (meeskonna flaier ja kahepoolne karbiflaier), komplekteeriti karpidest näidispakett koos 
värvi- ja materjalide kaardi ja näidiskarpidega), laiendati koostöövõrgustikku (äramärkimist väärivad Eesti Töötukassa ja OÜ 
Tegopak). Turundustöö tulemusena valmis aasta lõpus pooleteise kuuga tellimustööna 722 karpi kokku 5 kliendile. Need kliendid 
leidsid meid ise. Enne seda valmistati aastase perioodi jooksul kokku 166 karpi tellimustööna. Lisaks telliti organisatsioonilt aasta 
lõpus kahele kollektiivile karpide ja kinkekottide valmistamise õpitubasid. 
SEV arenguprogramm lõppes esialgse äriplaani koostamisega koos toote finantsprognooside ning tegevuskavaga aastaks 2016. 
Arenguprogrammi käigus muutusid konkreetsemaks ka  organisatsiooni eesmärk ja tegevusvaldkonnad. Ühingu eesmärgiks on 
töötute ja osalise töövõimega inimeste sotsiaalne rehabiliteerimine läbi mitmekülgse käelise tegevuse (käsitöö), oskuste 
omandamisest kuni reaalselt tulu teenimiseni ja/või sotsiaalsete töökohtade loomiseni. Laiemas mõttes on organisatsiooni 
eesmärgiks sotsiaalsete probleemide lahendamine piirkonnas, hoides inimeste tervist (pakkudes osalise (töö)ajaga jõukohast 
tegevust, hoiab ära masendusse langemise), üldist heaolu (suhtlemist, enda vajalikuna tundmist), elukvaliteedi paranemist (tulu 
teenimise võimalus, hoiab ära pahedesse, sõltuvusse langemist). 
Organisatsioon, kuhu on koondunud piirkonnast mitmeid käsitöömeistreid ja kunstihuvilisi, pakub tegevustena paberitööd, puidutööd 
(k.a. mööbli restaureerimist) ja viltimist. Samas on meistritel potentsiaali õpetada pea kõiki käsitööoskusi.  
Koostöös Eesti Töötukassaga viis ühing läbi testperioodi, kuhu kaasati Põlvamaa töötukassa kliendid, kes said tutvust teha 
organisatsiooni 3 põhivaldkonnaga (paberitöö, mööbli restaureerimine ja nõelviltimine). Testperioodil osalenud inimestest jätkasid 4 
tsunfti vabatahtlikena, neist 3 töötukassa tööturuteenuse toel. 
 
Aastasse mahtus ka teisi ettevõtmisi: 
Kuni kevadeni toimusid regulaarselt restaureerimise õpikojad ja käis koos Klubi Teine Võimalus 
27.02.2015 Klubi Teine Võimalus külas Ööbiksaare Palkmajad OÜl 
26.03.2015 Nõelviltimise õpituba Veriora Päevakeskuses 
25.04.2015 Taaskasutuskoja kirbuturg Moostes  
09.05.2015 Tartu Kevadlaat  
14.-15.05.2015 Konverents „Maaelu loojad“ Käärikul  
26.05.-30.06.2015 Näitus „Tekstiilide taaskasutus“ Veriora raamatukogus“  
13.06.2015 Tsunfti avatud uste päev Räpina Hea kodu päevadel  
26.06.-28.06.2015 Seto Folk  
03.07.2015 Käre Jaanituli  
Juuli-august 2015 testperiood koostöös Eesti Töötukassaga  
17.-18.07.2015 Ostrova Festivalid  
01.-02.08.2015 Ava Lava, Tallinn  
01.08.2015 Leevi Kodukandipäev  
24.08.2015 Lüübnitsa sibula- ja kalalaat õpitoaga 
19.-20.09.2015 „Nahkehistöö käsitööaasta teematubadena“ (Kohaliku Omaalgatuse Programmi toel)  
03.10.2015 Liivimaa Mihklilaat  
20.11.2015 Ekskursioon Räpina Paberivabrikusse / XXI Seto muinasjutupäeva õpituba Mikitamäel / Keraamika õpituba loomemajas  
21.11.2015 Tsunfti perepäev (Ühisnädala raames)  
01.12.2015 Õpituba Mikitamäe eakate klubile õpituba  
16.12.2015 Õpituba MTÜ Tarbijate Koostöökojale Tartus  
 
Jätkati  projektitegevustega: 
01.10.2014 – 01.10.2015 – „Taaskasutuskäsitöö“ (KOP, summa 381 eurot),  nõelviltimismasin ja käsiviltimise vahendid. 
01.10.2014 – 01.10.2015 – „Nahkehistöö käsitööaasta teematubadena“ (KOP, summa 625 eurot). 
Lisaks saadi Räpina Vallavalitsuselt tegevustoetust restaureerimistegevuse edendamiseks summas 290 eurot. Seoses sellega sai 
sõlmitud tähtajaline tööleping tsunfti ühe liikmega. 
Teine tähtajaline tööleping (6 kuuks) samuti tsunfti oma liikmega sõlmiti kudumite tellimustööna täitmiseks. 
 
Veriora Tsunfti tegemistest informeeritakse kohalikku kogukonda ja üldsust pidevalt kuulutuste teel, facebooki vahendusel ning 
vahelduva eduga ka kodulehe kaudu. Toimunud, eelolevate ürituste ja tsunfti projektitegevustega hoiti kogukonda ja piirkonda kursis 
„Veriora Valla vaatleja“, „Räpina Rahvaleht“ ning maakondliku ajalehe „Koit“ kaudu. 
 
Aruandeaasta tulem oli 2 781 eur 
 
2016. aastal jätkab ühing sotsiaalse ettevõtluse suunda, planeerides toetavaid tegevusi omatulu teenimise eesmärgil ehk toimiva 
ärimudeli loomiseks.  
 



30. mai 2016 
 
Juhatuse liige 
Signe Strohm 
 
Juhatuse liige 
Angela Reidla 
 
Juhatuse liige 
Lilia Varusk 
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2015 31.12.2014 Lisa nr

Varad    

Käibevara    

Raha 99 417  

Nõuded ja ettemaksed 928 0  

Kokku käibevara 1 027 417  

Põhivara    

Materiaalne põhivara 1 200 0 2

Immateriaalne põhivara 500 0  

Kokku põhivara 1 700 0  

Kokku varad 2 727 417  

Kohustused ja netovara    

Kohustused    

Lühiajalised kohustused    

Laenukohustused 2 031 2 411 3; 7

Võlad ja ettemaksed 278 369  

Kokku lühiajalised kohustused 2 309 2 780  

Kokku kohustused 2 309 2 780  

Netovara    

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem -2 363 -662  

Aruandeaasta tulem 2 781 -1 701  

Kokku netovara 418 -2 363  

Kokku kohustused ja netovara 2 727 417  
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2015 2014 Lisa nr

Tulud    

Liikmetelt saadud tasud 305 220  

Annetused ja toetused 1 610 2 606 4

Tulu ettevõtlusest 2 897 1 226  

Muud tulud 2 193 0  

Kokku tulud 7 005 4 052  

Kulud    

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud 0 -5 211  

Mitmesugused tegevuskulud -3 472 -242 5

Tööjõukulud -745 -300 6

Kokku kulud -4 217 -5 753  

Põhitegevuse tulem 2 788 -1 701  

Muud finantstulud ja -kulud -7 0  

Aruandeaasta tulem 2 781 -1 701  
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2015 2014 Lisa nr

Rahavood põhitegevusest    

Põhitegevuse tulem 2 788 -1 701  

Korrigeerimised    

Muud korrigeerimised 0 2 331  

Kokku korrigeerimised 0 2 331  

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus -928 22  

Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus -91 -1 685  

Muud rahavood põhitegevusest -7 0  

Kokku rahavood põhitegevusest 1 762 -1 033  

Rahavood investeerimistegevusest    

Kokku rahavood investeerimistegevusest -1 700 0  

Rahavood finantseerimistegevusest    

Saadud laenud 45 0 3

Saadud laenude tagasimaksed -425 0 3

Kokku rahavood finantseerimistegevusest -380 0  

Kokku rahavood -318 -1 033  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 417 1 450  

Raha ja raha ekvivalentide muutus -318 -1 033  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 99 417  
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2013 -662 -662

Aruandeaasta tulem -1 701 -1 701

31.12.2014 -2 363 -2 363

Aruandeaasta tulem 2 781 2 781

31.12.2015 418 418
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

MTÜ Veriora Tsunft 2015 aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga,

mille põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja

antud juhendid.

MTÜ Veriora Tsunft raamatupidamisarvestuses on jälgitud RTJ 14 nõudeid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha kirjel on kajastatud pangakontol ja kassas olev raha. Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglases väärtuses.

Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil, investeerimis- ja finantseerimistegevusest otsesel meetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu, maksude ettemaksed ja tagasinõuded, ettemaksed teenuste eest, antud laenud (kuni 12-kuulise järelejäänud tähtajaga)

kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (üldjuhul võrdne nominaalväärtusega miinus vajadusel allahindlused) välja arvatud ettemaksed

ja maksusaldod.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja

maksumusega alates 500 eurot.

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud kulutustest,

mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja –asukohta. Materiaalset põhivara kajastatakse

bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Põhivara parendusväljaminekud, mis suurendavad põhivara tööjõudlust üle algselt arvatud taseme ja tõenäoliselt osalevad lisanduvate

tulude tekkimisel tulevikus, kapitaliseeritakse bilansis põhivarana. Kulutused, mis tehakse eesmärgiga tagada ning säilitada varaobjektilt

tulevikus saadavat tulu, kajastatakse nende kulude tekkimisel aruandeperioodi kuludes.

Amortisatsiooni arvestatakse lineaarselt lähtudes järgmistest eeldatavatest kasulikest eluigadest:

3 -6 aastat - Masinad, seadmed ja inventar

5-10 aastat - Immateriaalne põhivara

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele

nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi.

Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi

kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.

Annetused ja toetused

Sihtfinantseerimisena kajastatakse sihtotstarbeliselt antud ja teatud tingimustega seotud toetusi, mille korral sihtfinantseerimise andja kontrollib

toetuste sihipärast kasutamist.

Sihtfinantseerimist kajastatakse tuluna siis kui sihtfinantseerimine muutub sissenõutavaks ning sihtfinantseerimisega seotud tingimsed

on täidetud.

Tulud
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Liikmemaksud kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need tasutakse.

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle 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

Kulude kajastamisel on aluseks tekkepõhisuse printsiip, st kulud arvestatakse kulu tegemise ja kohustuse tekkimise hetkel.

Seotud osapooled

MTÜ Veriora Tsunft aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks: tegev- ja kõrgemat juhtkonda; eespool loetletud isikute

lähedasi pereliikmeid ja nende poolt kontrollitavaid või nende olulise mõju all olevaid ettevõtteid.

Omavahel seotuks loetakse kõiki isikuid, kellel on ühine majanduslik huvi ja ka need isikuid, kus ühel on teise üle valitsev mõju.

Lisa 2 Materiaalne põhivara
(eurodes)

  Kokku

 Masinad ja

seadmed
Muud masinad

ja seadmed

  

Ümberklassifitseerimised 1 200 1 200 1 200

Muud ümberklassifitseerimised 1 200 1 200 1 200

  

31.12.2015  

Soetusmaksumus 1 200 1 200 1 200

Akumuleeritud kulum 0 0 0

Jääkmaksumus 1 200 1 200 1 200
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Lisa 3 Laenukohustused
(eurodes)

 31.12.2015 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi

12 kuu jooksul 1 - 5 aasta

jooksul

üle 5 aasta

Lühiajalised laenud  

Eraisikulaen 2 031 2 031   

Lühiajalised laenud

kokku
2 031 2 031   

Laenukohustused

kokku
2 031 2 031

 

 31.12.2014 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi

12 kuu jooksul 1 - 5 aasta

jooksul

üle 5 aasta

Lühiajalised laenud  

Eraisikulaen 2 411 2 411   

Lühiajalised laenud

kokku
2 411 2 411   

Laenukohustused

kokku
2 411 2 411

Lisa 4 Annetused ja toetused
(eurodes)

 2015 2014

Kokku annetused ja toetused 1 610 2 606

sh eraldis riigieelarvest 1 320 0

sh eraldis kohaliku omavalitsuse eelarvest 290 0

Rahalised ja mitterahalised annetused   

 2015 2014

Rahaline annetus 1 610 2 606

Kokku annetused ja toetused 1 610 2 606

Sihtfinantseerimine (eurot):

1 320 - Põllumajandus Registrite Informatsiooni Amet- PRIA

290 - Räpina Vallavalitsuse
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Lisa 5 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

 2015 2014

Üür ja rent 100 0

Energia 461 0

Elektrienergia 57 0

Soojusenergia 374 0

Kütus 30 0

Mitmesugused bürookulud 177 0

Reklaamikulud 453 0

Vee ja kanalisastsiooni ostukulu 57 0

Materjali ostukulu 1 277 0

Muud 947 242

Kokku mitmesugused tegevuskulud 3 472 242

Lisa 6 Tööjõukulud
(eurodes)

 2015 2014

Palgakulu 631 224

Sotsiaalmaksud 114 76

Kokku tööjõukulud 745 300

Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsese kuluna
0 300

Lisa 7 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2015 31.12.2014

Füüsilisest isikust liikmete arv 14 21

Juriidilisest isikust liikmete arv 2 2

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

 31.12.2015 31.12.2014

Kohustused Kohustused

Tegev- ja kõrgem juhtkond

ning olulise osalusega

eraisikust omanikud ning

nende valitseva või olulise

mõju all olevad ettevõtjad

2 031 2 411
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2015 Saadud laenud Saadud laenude

tagasimaksed

Tegev- ja kõrgem juhtkond

ning olulise osalusega

eraisikust omanikud ning

nende valitseva või olulise

mõju all olevad ettevõtjad

45 425

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja

muud olulised soodustused
  

 2015 2014

Arvestatud tasu 200 0



Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.05.2016

Mittetulundusühing Veriora Tsunft (registrikood: 80347060) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on

elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi Allkirjastaja roll Allkirja andmise aeg

SIGNE STROHM Juhatuse esinaine 02.06.2016

ANGELA REIDLA Juhatuse liige 07.06.2016

LILIA VARUSK Juhatuse liige 05.07.2016



Tegevusalad
Tegevusala EMTAK kood Põhitegevusala

Piirkondlikku/kohalikku elu edendavad ja toetavad

ühendused ja fondid
94992 Jah

Sidevahendid
Liik Sisu

Mobiiltelefon +372 54617401

Mobiiltelefon +372 58038837

E-posti aadress strohmsigne@gmail.com


