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Mittetulundusühing Veriora Tsunft 2013. a. majandusaasta aruanne

Tegevusaruanne

Mittetulundusühing Veriora Tsunft loodi 17.09.2012 kahe asutajaliikme ja samaaegselt juhatuse liikme poolt kohalikku elu edendava ja toetava

ühendusena, koondades kohalikke käsitööhuvilisi ning pakkudes kohalikele vaba aja veetmist läbi mitmekülgse käelise tegevuse. Ühest küljest

püütakse ühenduse tegevuse läbi käsitööharrastust elus hoida, taaskasutust propageerida, teisest küljest tegevuseta ja koduseinte vahele

jäänud inimesi selle tegevuse läbi kogukonda resotsialiseerida ning lõpuks nende oskuste kaudu aidata nii töötuid ja toimetulekuraskustes

siplevaid kui ka tegutsevaid käsitööharrastajaid oma oskusi eksponeerida, müüa ning seeläbi tulu teenida.

2012. aasta lõpuks oli ühenduses 11 liiget ning aruandeaasta lõpuks 19 liiget.

2012. aastal  viidi kohalikule kogukonnale läbi 12 õpituba erinevate meisterdamistega (süüterooside, süütekäbide meisterdamine, trükiplaat

kinkepaberi kaunistamiseks, kinkekoti voltimine, geelküünla ja jääküünla valamine, decoupage tehnika, tekstiilide värvimine, jõulukera, -ehete ja

–pärja valmistamine, pesupulkadest kiiktooli meisterdamine, pomander ja apelsinist teeküünla alus, seebi viltimine). Õpitubades osalesid nii

täiskasvanud kui lapsed, keskmine osalejate arv oli 12. Õpitubasid viisid läbi peamiselt tsunfti liikmed. Kultuurkapitali toetusel (150.- eurot)

omandasid tsunfti liikmed (osales 11 liiget) uusi oskusi 2 õpitoas (klaasisulatus ja seebi valmistamine). Väljapoole korraldati tellimisel 1 õpituba

(MTÜ Orava Noorteklubi Tegijad - geelküünla valamine ja süütekäbide meisterdamine). Osaleti 4 laadal. Kohalikul laadal pakuti samuti

õpitubasid ning aasta lõpus toimus noortekas õpitubade näitus-müük koos õpitubade eriga. Õpitubade toimumisest informeeriti kohalikku

kogukonda kuulutuste teel ning facebooki vahendusel. Toimunud ja eelolevate üritustega hoiti kogukonda kursis kohaliku vallalehe kaudu.

2013. aastal jätkati regulaarselt toimuvate õpitubadega kogukonnale, v.a. suveperioodil. Kevadperioodil viidi läbi 14 õpituba keskmise osalejate

arvuga 10 ringis (papist, paberist, makulatuurist punutised, ehted, talgikivist ehted, lillepoti dekoreerimine, munakarpidest ja WC-rullidest lilled,

munapühade meisterdused, marmoriseerimistehnika, plastpudelist meisterdused, teeküünla purk, -laternad, papptaldrikust korvike, trühvlite

valmistamine). Sügisperioodil toimus 5 õpituba (Tiffany tehnika, geelküünla ja jääküünla valamine), milles osales keskmiselt 4 inimest.

Sügisperioodi õpitubades osalejate vähesus oli tingitud osalustasu sisseseadmisest (osalt tingis seda ruumide rentimine) ning väikestest,

ebasobivatest ruumidest. Sügisperioodi õpitubade vähesus oli seotud rõhuasetusega muudele projektitegevustele. Õpitubasid viisid läbi

peamiselt tsunfti liikmed, ühel korral kutsuti meister väljastpoolt (talgikivist ehted). Tsunfti ja kogukonna liikmed osalesid ise kahel korral

keraamika õpitoas Tsiistres. Väljapoole pakuti õpitubasid tellimisel 6 korral (Mikitamäel, Uma Pido laadal, Võru Folkloorifestivalil, Süvahavva

Loodustalu käsitööpäeval, Räpina valla küladepäeval, Käsitöökojad üle maa ürituse raames). Osaleti 13 laadal. Kohaliku maitäika ajal toimus

õpitubade näitus-müük ning Veriora Raamatukogus sai näha pooleteise kuu vältel taaskasutusteemalist näitust.

2013. a. projektitegevused. 

1) Leader-meetmest toetatavad tegevused - „Veriora Tsunfti motivatsiooniprogramm“ (meede 2, Elukvaliteedi parandamine, 7946 eurot). Selle

raames soetati tööriistad õpikoja õpiringides läbiviimiseks summas 2269,50, toimusid restaureerimiskoolitus (osales keskmiselt 17 inimest),

õppereis Raplamaale SVF külastamisega (osales 19 inimest) , õpikoja raames teostatav talgutöö (ühtlasi ka kui tööharjutus), käivitati

restaureerimise õpikoda. Projektitegevused jätkuvad 2014. a. lõpuni.

2) KOPi õpiringide projekt ”Kõik köitmisest” (200 eurot), kus kuuest õpiringist koosnevas tsüklis osales keskmiselt 9 erinevas vanuses ja soost

inimest. Omaosalus moodustas kokku 280.- eurot.

Õpitubade toimumisest informeeriti kohalikku kogukonda kuulutuste teel ning facebooki vahendusel. Toimunud, eelolevate ürituste ja tsunfti

projektitegevustega hoiti kogukonda ja piirkonda kursis kohaliku vallalehe „Veriora Valla vaatleja“ ning maakondliku ajalehe „Koit“ kaudu.

2014. aastal jätkatakse Leader-meetmest toetatud projektitegevustega, restaureerimise õpikoja ja õpitubadega, osaletakse laatadel ning

korraldatakse näitusi (nii õpitubade kui taaskasutusteemalisi näitusi).
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Mittetulundusühing Veriora Tsunft 2013. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2013 31.12.2012

Varad   

Käibevara   

Raha 1 430 91

Nõuded ja ettemaksed 2 353 0

Kokku käibevara 3 783 91

Kokku varad 3 783 91

Kohustused ja netovara   

Kohustused   

Lühiajalised kohustused   

Laenukohustused 4 465 0

Võlad ja ettemaksed 0 290

Kokku lühiajalised kohustused 4 465 290

Kokku kohustused 4 465 290

Netovara   

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem -199 0

Aruandeaasta tulem -483 -199

Kokku netovara -682 -199

Kokku kohustused ja netovara 3 783 91
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Mittetulundusühing Veriora Tsunft 2013. a. majandusaasta aruanne

Tulemiaruanne
(eurodes)

 2013 17.09.2012 -

31.12.2012

Tulud   

Liikmetelt saadud tasud 275 15

Annetused ja toetused 4 628 13

Tulu ettevõtlusest 790 139

Kokku tulud 5 693 167

Kulud   

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -4 624 0

Mitmesugused tegevuskulud -1 552 -366

Kokku kulud -6 176 -366

Põhitegevuse tulem -483 -199

Aruandeaasta tulem -483 -199
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Mittetulundusühing Veriora Tsunft 2013. a. majandusaasta aruanne

Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2013 17.09.2012 -

31.12.2012

Rahavood põhitegevusest   

Põhitegevuse tulem -483 -199

Korrigeerimised   

Muud korrigeerimised -2 331 0

Kokku korrigeerimised -2 331 0

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus -22 0

Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus 4 175 290

Kokku rahavood põhitegevusest 1 339 91

Kokku rahavood 1 339 91

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 91 0

Raha ja raha ekvivalentide muutus 1 339 91

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 1 430 91
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

Aruandeaasta tulem -199 -199

31.12.2012 -199 -199

Aruandeaasta tulem -483 -483

31.12.2013 -682 -682
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Mittetulundusühingu Veriora Tsunft aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga.

Aruandeperiood algab 01.jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril. 

Aruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse kassas olevat sularaha ja arvelduskonto jääki.

Rahavoo aruanne on koostatud kaudsel meetodil. Finantseerimine ja investeerimine kajastuvad otsesel meetodil.

Seotud osapooled

Seotud poolteks on juhatuse liikmed.

Lisa 2 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2013 31.12.2012

Füüsilisest isikust liikmete arv 17 11

Juriidilisest isikust liikmete arv 2 0

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

 31.12.2013

Kohustused

Asutajad ja liikmed 4 465

2013 Antud laenud

Asutajad ja liikmed 4 465

Raamatupidamiskohustuslane ei ole tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestanud tasusid ja muid olulisi soodustusi. 



Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 10.06.2014

Mittetulundusühing Veriora Tsunft (registrikood: 80347060) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on

elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi Allkirjastaja roll Allkirja andmise aeg

SIGNE STROHM Juhatuse liige 27.06.2014

SIIRI HAMMER Juhatuse liige 15.07.2014



Tegevusalad
Tegevusala EMTAK kood Põhitegevusala

Piirkondlikku/kohalikku elu edendavad ja toetavad

ühendused ja fondid
94992 Jah

Sidevahendid
Liik Sisu

Mobiiltelefon +372 54617401

Mobiiltelefon +372 57407246

E-posti aadress strohmsigne@gmail.com


