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Tegevusaruanne
MTÜ Vivendi peamiseks eesmärgiks on inimeste käeliste oskuste ning praktiliste ja teoreetiliste teadmiste arendamine tervislikuma ja
täiuslikuma eluviisi nautimiseks, mida toetavad järgmised eesmärgid:
1.1.1
väärtustada elukestvat õpet nii teoreetilise teadmiste kui praktiliste oskuste arendamisega käsitöö ja kunsti ning nendega seotud
valdkondades;
1.1.2
teadvustada ja populariseerida käelist tegevust kui üht positiivset mõju avaldavat tegevust inimese tervisele ja heaolule ning sisemise
tasakaalu säilitamisele;
1.1.3
julgustada inimesi aktiivselt osalema organiseeritud ühistegevuses;
1.1.4
toetada ja julgustada läbi koolituste inimeste sh noorte ettevõtlikkust ja enesearengut;
1.1.5
aidata inimestel muutuda hoolivamaks iseenda, teiste ja ümbritseva suhtes;
1.1.6
korraldada ja juhendada õppekäike ja laagreid nii kodu- kui välismaal;
1.1.7
arendada ja teha koostööd teiste mittetulundusühingute, asutuste, organisatsioonide ja üksikisikutega nii kodu kui välismaal;
1.1.8
oma eesmärgi saavutamiseks korraldab Ühing töötubasid, koolitusi, laagreid, üritusi ja muid ühistegevusi ning Ühingu liikmed
tegutsevad oma igapäevatöös Ühingu suundi järgivalt olles sellega ühiskonnas praktiliseks eeskujuks.
2012.a märtsis asutati MTÜ Vivendi.
2012.a juunis said EHIS-es registreeritud Vivendi koolituskeskus huvikoolina ning „kunsti ja käsitöö“ õppekava.
Vivendi koolituskeskuse allüksusena hakkas käelise tegevuse huviharidust läbi Vivendi puidu- ja paberistuudio.
2012.a juunist alates toimusid algklassilastele linnalaagrid igal koolivaheajal kogu koolivaheaja ulatuses, kus lastel oli igapäevaselt nii
puidust kui paberist meisterdamine. Linnalaager töötab kõikides ruumides, milleks on üks 17 m2 suurune klassiruum, üks 25m2 suurune
klassiruum ja 50 m2 suurune puiduklass koos vajalike tööriistadega nii laste huvitegevuseks kui täiskasvanutele kursuste korraldamiseks.
Toitlustamine on sisse ostetud teenusena ja söömine toimub kohapeal köögis.
2012.a septembrist kuulutasime välja nii paberikunsti erinevad huviringid kui puidutöö huviringid, millest esimesel aastal läks käima 1
eelkooliealiste meisterdamise ring ning 2 puidutöö huviringi, 2013-2014 õppeaastal toimus juba 4 puidutööringi ning 5 meisterdamise huviringi.
2013.a sügisel korraldasime juba kolmandat korda Tallinna Haridusameti osalisel toetusel koolilastele kunsti- ja käsitöökonkursi
„Papp ärkab ellu“ papi taaskasutamiseks tarbekunstiesemete valmistamisel ning mille raames toimusid ka papist meisterdamise töötoad.
Konkursist võttis osa umbes 140 õpilase (individuaalselt või klassi ühistööna) ning töötubadest võttis osa kokku 7 klassi. Konkursitööd olid terve
väljas JärvMagistrali keskuses koos elusuuruses papist mööbliesemetega.
2013.a detsembris korraldasime järjekordselt Tallinna Haridusameti osalisel toetusel „jõulutöötoad“ Tallinna koolide klassidele
klassiväliseks õppetööks, kus lapsed said valmistada 2 eset, millest 1 oli puidust ja 1 oli paberist. Osa võttis pea 20 klassi.
2012.a sügisest alates korraldame ka täiskasvanutele paberikunsti, puidutöö ja restaureerimise kursuseid. Kõige paremini töötavad
hetkel restaureerimise kursused (puitesemed ja pehme mööbel), mis on mitu kuud ette täis müüdud. Puidutöökursustel saavad osalejad endale
ise valmistada soovitud mööblieseme (seni on tehtud riiuleid, erinevaid toole, kappe ja isegi lastele narivoodi), restaureerimise kursusele võib iga
osaleja tulla oma esemega ja see kohapeal juhendaja käe all korda teha ning selle käigus ka vajalikud teoreetilised teadmised omandada.
Paberikunsti kursused hakkasid hoogu võtma teisel hooajal, ehk 2013. Aasta sügisest, mil saime läbi viia juba mitmeid erinevaid kursuseid.
Talvine registreerimine näitab, et järgmisel aastal kasvab paberikunsti kursustest osavõtjate arv edasi ning me saame ellu viia juba kaks korda
rohkem kursuseid.
Täiskasvanute kursused on meie mõlemal tegevusaastal aidanud huvikoolil oma vahenditega hakkama saada ja lastele suunatud huvitegevust
üleval hoida ning võimaluste piires arendada.
Lisaks on hakatud Vivendilt tellima ka eritellimusel teostatavaid töid nii paberist kui puidust. Tellimustööd aitavad investeerida koolituste jaoks
vajaminevatesse vahenditesse ning toetavad materiaalselt Vivendi igapäevast majandamist.
Vivendi koolituskeskus peamised planeeritavad tegevused ja prioriteedid järgneva paari aasta jooksul on jäänud samaks nagu
eelmisel aastal:
1.
Kõige tähtsam tegevus, milleks ettevalmistumine algab juba sel kevadel, on laiendada ja arendada huviringide tegevust, kuna see on
huvikooli peamine tegevussuund, kuid mille käima lükkamine ja sisse töötamine ei toimu ühe aastaga – jätkata olemasolevate õpilastega,
komplekteerida uusi puidutööringe ja alustada paberikunstiringide tegevusega nii algklassilastega kui ka suunata oma tähelepanu just
põhikooliõpilastele ja noortele töötades välja ka erinevaid projekte ringitegevuses osalevatele õpilastele (heategevuslikud, kunstilised, koostöö
teiste organisatsioonidega, jms), et muuta huviringide töö pelgalt kohapealsest käelisest tegevusest eesmärgistatud projektide elluviimisega
põnevamaks, silmaringi ja teadmisi arendavaks ning kaasahaaravaks.
2.
Arendada koostööd piirkonnas tegutsevate teiste huvikoolide/-keskustega lastele suunatud ühiste projektide näol.
3.
Arendada välja ja kaasata õppeprogrammi sidusainete kava paari aasta jooksul, mis toetaksid nii puidutöö kui paberikunsti praktilise
sisuga huviringide tegevust ja annaksid võimaluse lastele mitmekülgseks arenguks – disain, kultuur, kunst, sisekujundus, kunstiajalugu,
värvusõpetus ja kompositsioon jms.
4.
Jätkata ja arendada üldhariduskoolidele erinevate projektide, konkursside ja töötubade pakkumist laste õppetegevuse mitmekesistamiseks
ning koolidega koostöö arendamiseks.
5.
Jätkata ja arendada eelkooliealiste õppe-, kasvatus- ja arendamistööd läbi mängulise õppimise ja käelise tegevuse neile suunatud
huviringides.
6.
Jätkata täiskasvanutele puidutöö, restaureerimise ja paberikunsti huvitegevuse pakkumist praktilise sisuga kursuste raames, et neis endis
tekiks huvi ning nad suudaks, tahaks, oskaks, teaks ka oma lapsed huvitegevuse juurde suunata.
7.
Jätkata linnalaagritega koolivaheaegadel, et pakkuda algklassilastele mitmekülgset vaba-aja veetmist nii meisterdamiste, põnevate
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projektide kui huvitavate ja harivate majaväliste külastustega.
Vivendi koolituskeskuse jätkusuutlikkuse tagavad:
pidev huviringide ja kursuste tegevus õppeaastate kestel,
õpetatavate sidusainete kaasamine õppeprogrammi järgnevatel aastatel,
tuntuse suurendamine terves Tallinna linnas ja Harjumaal võttes osa kolmandate osapoolte korraldatud üritustest,
kasutades aktiivselt erinevaid suhtlusvõrgustikke, vaba-aja tegevuste portaale, erinevate ühingute ja organisatsioonide uudisliste ning
tihe koostöö eelkõige kohaliku omavalitsuse ja Tallinna Haridusametiga ning lisaks teiste Tallinna linna ametitega ja mitmete noorte
organisatsioonidega.
Väga suur tähtsus on pideval osalejate rahulolul, mis aitab kaasa suust-suhu informatsiooni liikumisele uute klientide saamiseks ja seetõttu
peame oma teenuste ja tegevuste kvaliteeti ning personaalset lähenemist väga oluliseks.
Tiiu Maar
Juhatuse liige
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2013

31.12.2012

483

1 119

4 325

1 508

0

192

4 808

2 819

5 592

588

Varad
Käibevara
Raha
Nõuded ja ettemaksed
Varud
Kokku käibevara
Põhivara
Materiaalne põhivara
Kokku põhivara

5 592

588

10 400

3 407

Laenukohustused

4 091

5

Võlad ja ettemaksed

3 323

3 360

Kokku lühiajalised kohustused

7 414

3 365

7 414

3 365

42

0

Aruandeaasta tulem

2 944

42

Kokku netovara

2 986

42

10 400

3 407

Kokku varad
Kohustused ja netovara
Kohustused
Lühiajalised kohustused

Kokku kohustused
Netovara
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem

Kokku kohustused ja netovara
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Tulemiaruanne
(eurodes)

2013

16.03.2012 31.12.2012

4 914

2 668

59 413

17 503

25

0

64 352

20 171

-4 914

-2 668

Mitmesugused tegevuskulud

-28 783

-8 570

Tööjõukulud

-27 481

-8 838

-221

0

-9

-53

-61 408

-20 129

Põhitegevuse tulem

2 944

42

Aruandeaasta tulem

2 944

42

Tulud
Annetused ja toetused
Tulu ettevõtlusest
Muud tulud
Kokku tulud
Kulud
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

Põhivara kulum ja väärtuse langus
Muud kulud
Kokku kulud
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2013

16.03.2012 31.12.2012

2 944

42

Põhivara kulum ja väärtuse langus

221

0

Kokku korrigeerimised

221

0

-2 817

-1 508

192

-192

Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus

-37

3 365

Kokku rahavood põhitegevusest

503

1 707

Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel

-1 139

-588

Kokku rahavood investeerimistegevusest

-1 139

-588

-636

1 119

1 119

0

-636

1 119

483

1 119

Rahavood põhitegevusest
Põhitegevuse tulem
Korrigeerimised

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus
Varude muutus

Rahavood investeerimistegevusest

Kokku rahavood
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses
Raha ja raha ekvivalentide muutus
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Kokku netovara
Akumuleeritud tulem
16.03.2012

0

0

Aruandeaasta tulem

42

42

31.12.2012

42

42

Aruandeaasta tulem

2 944

2 944

31.12.2013

2 986

2 986
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
MTÜ Vivendi 2013. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga ja
kasutades soetusmaksumuse printsiipi. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele (IAS ja Euroopa
Ühenduse direktiivid) ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, Eesti Vabariigi Raamatupidamise
Toimkonna poolt väljaantud juhendites ning Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisulistes määrustes.
MTÜ Vivendi kasutab tulemiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1.
Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.
Raha
Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke (va. arvelduskrediit).
Rahavoogude aruanne
MTÜ Vivendi rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil, mille puhul on äritegevuse rahavoogude leidmiseks korrigeeritud
puhaskasumit, elimineerides mitterahaliste tehingute mõju, ja äritegevusega seotud käibevarade ning
lühiajaliste kohustuste saldode muutused.
Nõuded ja ettemaksed
Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu
kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused).
Individuaalselt oluliste nõuete väärtuse langust (st. vajadust allahindluseks) hinnatakse iga ostja kohta eraldi, lähtudes eeldatavasti tulevikus
laekuvate summade nüüdisväärtusest. Selliste nõuete puhul, mis ei ole individuaalselt olulised ja mille suhtes ei ole otseselt teada, et nende
väärtus oleks langenud, hinnatakse väärtuse langust kogumina, arvestades eelmiste aastate kogemust laekumata jäänud nõuete osas.
Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisena.
Varud
Varud võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, tootmiskulutustest muudest mittetagastatavatest maksudest ja
soetamisega seotud otsestest veokuludest. Varude allahindlusi nende neto realiseerimismaksumusele kajastatakse aruandeaasta kuluna.
Varude soetusmaksumuse arvestuspõhimõtted
Varude arvestamisel kasutatakse kaalutud keskmise soetusmaksumuse meetodit.
Materiaalne ja immateriaalne põhivara
Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates
200 eurot. Varad, mille soetusmaksumus on alla 200 eurot kantakse 100%-liselt kulusse. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset
meetodit.
Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeast.
Kasutatav amortisatsiooni arvestusmeetod – lineaarne.

Põhivara arvelevõtmise alampiir

200

Annetused ja toetused
Sihtfinantseerimist kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulud, mille kompenseerimiseks sihtfinantseerimine on mõeldud.
Sihtfinantseerimine, mida saadakse eelmistel perioodidel tekkinud kulude eest või millega ei kaasne täiendavaid tulevikku suunatud
tingimusi, kajastatakse tuluna perioodis, millal sihtfinantseerimine aset leidis.
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Sihtfinantseerimist ei kajastata tuluna enne, kui eksisteerib piisav kindlus, et ettevõte vastab sihtfinantseerimisega seotud tingimustele
ja sihtfinantseerimine laekub.
Tulud
Kaupade müügist tulenevat tulu kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga
seotud kulu on usaldusväärselt määratav.
Teenuste osutamisega seotud tulu kajastatakse vastavalt osutatava teenuse täitmise valmidusastmele.
Seotud osapooled
Seotud osapoolteks loetakse MTÜ juhatuse liikmete ja nende lähedaste pereliikmetega seotud ettevõtteid.

Lisa 2 Raha
(eurodes)

Kokku raha

31.12.2013

31.12.2012

483

1 119

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

Üksikisiku tulumaks
Sotsiaalmaks
Kohustuslik kogumispension
Töötuskindlustusmaksed
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad

31.12.2013

31.12.2012

Maksuvõlg

Maksuvõlg

629

124

1 068

426

67

6

107

42

1 871

598
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Lisa 4 Materiaalne põhivara
(eurodes)

Kokku
Masinad ja
seadmed

Transpordivahendid

Muu
materiaalne
põhivara

Ettemaksed

Ostud ja parendused

Lõpetamata
projektid ja
ettemaksed

588

588

588

Soetusmaksumus

588

588

588

Jääkmaksumus

588

588

588

31.12.2012

Ostud ja parendused
Amortisatsioonikulu

5 000

5 000

225

5 225

-187

-187

-34

-221

5 000

5 000

225

-187

-187

-34

4 813

4 813

191

31.12.2013
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus

588

588

5 813
-221

588

588

5 592

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2013

Jaotus järelejäänud tähtaja järgi
12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele

1 - 5 aasta jooksul

247

247

Võlad töövõtjatele

1 173

1 173

Maksuvõlad

1 871

1 871

32

32

32

32

3 323

3 323

Saadud ettemaksed
Tulevaste perioodide
tulud
Kokku võlad ja
ettemaksed

31.12.2012

Jaotus järelejäänud tähtaja järgi
12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele
Võlad töövõtjatele
Maksuvõlad
Kokku võlad ja
ettemaksed

üle 5 aasta

1 - 5 aasta jooksul

468

468

2 294

2 294

598

598

3 360

3 360

üle 5 aasta
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Lisa 6 Võlad töövõtjatele
(eurodes)

31.12.2013
Töötasude kohustus

31.12.2012
1 127

Aruandvad isikud

252

Töötasumaksude pot.kohustus

915

Kokku võlad töövõtjatele

2 294

Lisa 7 Tulu ettevõtlusest
(eurodes)

2013

16.03.2012 31.12.2012

Laste koolitused

17 499

12 227

Töötoad, üritused

10 592

2 877

7 974

2 399

Kursused

23 348

0

Kokku tulu ettevõtlusest

59 413

17 503

Kaubad,tooted

Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

2013

16.03.2012 31.12.2012

Tooraine ja materjal

4 914

2 668

Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide
otsesed kulud

4 914

2 668

2013

16.03.2012 31.12.2012

Üür ja rent

7 716

3 918

Mitmesugused bürookulud

1 796

731

12 178

3 921

7 093

0

28 783

8 570

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

Muud tegevuskulud
Muud
Kokku mitmesugused tegevuskulud
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Lisa 10 Tööjõukulud
(eurodes)

Palgakulu
Sotsiaalmaksud
Kokku tööjõukulud
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale

2013

16.03.2012 31.12.2012

20 432

6 410

7 049

2 428

27 481

8 838

0

6

31.12.2013

31.12.2012

2

2

Lisa 11 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga

Füüsilisest isikust liikmete arv
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Aruande digitaalallkirjad
Aruande lõpetamise kuupäev on: 08.07.2014
Mittetulundusühing Vivendi (registrikood: 80339764) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on
elektrooniliselt kinnitanud:
Allkirjastaja nimi

Allkirjastaja roll

Allkirja andmise aeg

TIIU MAAR

Juhatuse liige

08.07.2014

TIINA RUM

Juhatuse liige

08.07.2014

IVARI MAAR

Juhatuse liige

10.07.2014

Tegevusalad
Tegevusala

EMTAK kood

Põhitegevusala

Muu mujal liigitamata koolitus

85599

Jah

Sidevahendid
Liik

Sisu

Mobiiltelefon

+372 53467809

E-posti aadress

tiiu@vivendi.ee

E-posti aadress

aino@aristata.ee

E-posti aadress

tiina@vivendi.ee

