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Tegevusaruanne

TEGEVUSARUANNE 2017
Ühingu juhatus on ühe liikmeline. Kokku 6 liiget.

Isikliku abistaja teenus
Teenus jätkub Viljandi linnas: Isiklike abistajatega on meil hea koostöö. Neil on oma klientidega
väga head suhted, mis tagab teenuse pikaajalise toimimise.  

Seltsilise teenus
MTÜ TEEME koostöös VILJANDI MAANAISTE ÜHENDUSEGA (VMNÜ) on loonud
Aktiivsete seltsiliste grupi (AG). Teenuse arendamise käigus tekkis uus MTÜ SELTSIKS SINULE,
kes koordineerib maakonnas seltsilise teenuse pakkumist. 2017 a. osutati vabatahtlikku seltsilise
teenust Tarvastu piirkonnas. Plaan on laieneda Olustveresse.  Eesmärgiks on võtta kontakti Viljandi
maakonnas maal elavate eakate inimestega ning igas vanuses puudega inimestega, kes tunnevad
suhtlusvaegust: tahavad kellegagi koos käia poes, raamatukogus, küla üritustel jne. või vajavad
vähesel määral koduste toimetuste juures abi. Loome sidemeid külas elavate nooremate inimestega,
kes tahavad hakata või juba tegutsevad vabatahtlikena - abistavad oma naabrit või kedagi maal
elavat tuttavat, et leevendada tema muresid.
Seltsilise teenuse pakkumiseks ja vajaminevate oskuste arendamiseks korraldame erinevaid
koolitusi. Et vältida seltsilise läbipõlemist, on loodud nendele tugigrupp ASG, kes käivad koos igal
kuul jooksvate küsimuste lahendamiseks ja enesearenduseks Tarvastu  Päevakeskuses.
 

Seltsidaami teenus
 

Vabatahtlik seltsidaami teenus on tegutsenud aastast 2013.

Eakatel tekivad raskused käimisega ja nad on sunnitud veetma oma päevad koduseinte vahel.
Tuntakse suurt puudust suhtlemisest ja inimestest, kes oleks toeks. Helistatakse lastele ja
tuttavatele, kuid kõigil on omad tegemised ja puudub aeg neid vaatama tulla.  Laste  asemel võib
neid nädala sees külastada seltsidaam. Tegusaid seltsidaame on 12, kokku suheldi 31 eakaga
Viljandi linnas. Jätkuvalt käib koos tugigrupp seltsidaamidele, kus vahetame mõtteid, arutleme töös
ette tulnud probleeme ja oleme aktiivsed oma vaimse tervise hoidmisel.
 

Esmaspäevane käsitööring
 

Käsitöölised hoiavad kokku ja tahavad oskusi ning silmailu jagada. Antakse nõuandeid, häid
mõtteid ning peamine on mõnus seltskond, mis annab nädalale hoo sisse. Osalevad 12 naist, kes
usinalt teevad erinevaid esemeid. Koos käime Pensionäride Liidu ruumides iga esmaspäev kell 10.
 Igal kevadel oleme korraldanud lõpupeo Eda juures. Käsitööks vajalikke ruumide renti aitab
tasuda Viljandi linn.
 

Suvine lastelaager
 

Seekord tegime lastelaagri Viljandi vallas asuvas Tusti külamajas. Kaasasime kohalike lapsi, 
suurperelapsi, keda toetas vald, ning linnalapsi. Lapsi oli vanuses 7-13. Tegevusteks olid sportlikud 
mängud õues, ujumine, orienteerumine, olid erinevad teemaarendused ja käeline meisterdamine.
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Lahendasime ristsõnu ja nautisime paduvihma. Koht sobis ideaalselt laagri tegemistega. 

 

MTÜ TEEME osales järgmistes ettevõtmistes:

Terviseedendajate üritusel „Meeste Mehine Rada 6“ ja sügisel uue tervisetoetajate võrgustiku
loomisel. Toimusid 3 suvist tunnetuspäeva, koos käis Mõttekaaslaste klubi. Koostööd tegime
MTÜ-ga Vinger, Viljandimaa tervisetoaga, MTÜ-ga Viljandi Maanaiste Ühendus ja Viljandimaa
Arenduskeskusega ja MTÜ-ga Seltsiks Sinule.
 



5

Mittetulundusühing TEEME 2017. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2017 31.12.2016

Varad   

Käibevarad   

Raha 640 422

Nõuded ja ettemaksed 29 374

Kokku käibevarad 669 796

Kokku varad 669 796

Kohustised ja netovara   

Kohustised   

Lühiajalised kohustised   

Võlad ja ettemaksed 146 195

Kokku lühiajalised kohustised 146 195

Kokku kohustised 146 195

Netovara   

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 600 1 137

Aruandeaasta tulem -77 -536

Kokku netovara 523 601

Kokku kohustised ja netovara 669 796
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2017 2016

Tulud   

Liikmetelt saadud tasud 579 789

Annetused ja toetused 600 600

Muud tulud 7 268 4 181

Kokku tulud 8 447 5 570

Kulud   

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -600 -600

Mitmesugused tegevuskulud -4 089 -5 506

Tööjõukulud -3 835 0

Kokku kulud -8 524 -6 106

Põhitegevuse tulem -77 -536

Aruandeaasta tulem -77 -536
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2017 2016

Rahavood põhitegevusest   

Põhitegevuse tulem -77 -536

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus 344 -374

Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus -49 -1 844

Kokku rahavood põhitegevusest 218 -2 754

Kokku rahavood 218 -2 754

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 422 3 176

Raha ja raha ekvivalentide muutus 218 -2 754

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 640 422
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2015 1 137 1 137

Aruandeaasta tulem -536 -536

31.12.2016 601 601

Aruandeaasta tulem -77 -77

Muud muutused

netovaras
-1 -1

31.12.2017 523 523
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Üldine informatsioon

MTÜ Teeme on koostanud 2017.a.raamatupidamise aastaaruande vastavalt Raamatupidamise seaduse §-le 17

Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsiipidega ja

Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

Raha

Rahavoogude aruandes on põhitegevuse rahavood kajastatud kaudsel meetodil, investeerimis- ja finantseerimistegevuse rahavood otsesel

meetodil.

Pangakontode jäägid on võrreldud pankadega, nende jäägid raamatupidamis-kontodel võrduvad pangaväljavõtetel näidatud jääkidega.

Sularaha kassas on aasta-vahetuse seisuga inventeeritud. Sularaha jääk võrdus kassa jäägiga raamatupidamise andmetel.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne

nende nominaalväärtusega.

Lühiajalisi nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete inven-teerimisel hinnatakse igat nõuet eraldi.

Annetused ja toetused

Valitsuse sihtfinantseerimise vahendeid kajastatakse lähtudes RTJ 12 nõuetest brutomeetodil.

Tulud

Tulude ja kulude aruanne

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. MTÜ põhitegevusest lähtudes on tulude ja kulude

aruandes skeemi kirjete nimetusi täpsustatud. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes.

Liikmemaksude kajastamisel tuluna on võetud arvesse ka seda, kas laekumine selles perioodis on tegelikult kindel.

Kulud

Tulude ja kulude aruanne

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. MTÜ põhitegevusest lähtudes on tulude ja kulude

aruandes skeemi kirjete nimetusi täpsustatud. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes.

Liikmemaksude kajastamisel tuluna on võetud arvesse ka seda, kas laekumine selles perioodis on tegelikult kindel.

Seotud osapooled

Seotud isikuteks on juhatuse liikmed.

Lisa 2 Raha
(eurodes)

 31.12.2017 31.12.2016

Arvelduskonto 640 422

Kokku raha 640 422
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Lisa 3 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2017 12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele 60 60

Võlad töövõtjatele 86 86

Kokku võlad ja ettemaksed 146 146

 

 31.12.2016 12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele 195 195

Kokku võlad ja ettemaksed 195 195

Lisa 4 Tööjõukulud
(eurodes)

 2017 2016

Palgakulu 2 846 1 582

Sotsiaalmaksud 989 522

Kokku tööjõukulud 3 835 2 104

Lisa 5 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2017 31.12.2016

Füüsilisest isikust liikmete arv 10 10

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale ei arvestatud ja ei tasutud tasusid ja muid olulisi soodustusi.



Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 19.06.2018

Mittetulundusühing TEEME (registrikood: 80292459) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on

elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi Allkirjastaja roll Allkirja andmise aeg

EPP JOHANI Juhatuse liige 19.06.2018



Tegevusalad
Tegevusala EMTAK kood Põhitegevusala

Mujal liigitamata sotsiaalhoolekanne majutuseta 88991 Jah

Sidevahendid
Liik Sisu

Mobiiltelefon +372 55678516

E-posti aadress eppjohani@gmail.com


