MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016
aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Eesti Kogelejate Ühing

registrikood: 80109395

tänava/talu nimi, Toompuiestee 10
maja ja korteri number:
linn: Tallinn
maakond: Harju maakond
postisihtnumber: 10137

telefon: +372 5094441, +372 5046457

e-posti aadress: kogelus@kogelus.ee
veebilehe aadress: www.kogelus.ee

Eesti Kogelejate Ühing

2016. a. majandusaasta aruanne

Sisukord
Tegevusaruanne

3

Raamatupidamise aastaaruanne

4

Bilanss

4

Tulemiaruanne

5

Rahavoogude aruanne

6

Netovara muutuste aruanne

7

Raamatupidamise aastaaruande lisad

8

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

8

Lisa 2 Raha

9

Lisa 3 Võlad ja ettemaksed

9

Lisa 4 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

9

Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud

10

Lisa 6 Tulu ettevõtlusest

10

Lisa 7 Tööjõukulud

10

Lisa 8 Seotud osapooled

11

Aruande allkirjad

12

2

Eesti Kogelejate Ühing

2016. a. majandusaasta aruanne

Tegevusaruanne
Eesti Kogelejate Ühing (EKÜ) alustas juriidilise isikuna tegevust 1994 aastal, sellele eelnes initsiatiivgrupi nelja aasta pikkune intensiivne
tegevus. Juhatusse kuulub 3 liiget. 2016. a lõpu seisuga oli organisatsioonil 137 liiget.
2016. a elluviidud tegevused:
2016. aastal toimus kokku 10 kõneravipäeva – 7 Tallinnas ja 3 Tartus. Iga kõneravipäev on alanud aeglase ja sujuva kõne tehnikate
meeldetuletamise ja harjutamisega. Seejärel on kohalolijad teinud ettekandeid, kasutades kõnetehnikaid. On arutatud erinevaid päevaprobleeme
– eesmärgiks ikka harjutatud kõnetehnikate säilitamine igapäevakõnes. Ühingu uutele liikmetele on mõistagi tutvustatud ühingu senist tegevust.
Olulisel kohal on kogelusega seonduvate positiivsete ja negatiivsete kogemuste vahetamine ning analüüsimine ja lahenduste otsimine.
2016 aastal 6. – 10. juulil osalesid 7 EKÜ liiget USA-s, Atlantas 33ndal ülemaailmsel kogelevate inimeste kongressil. Kohal oli üle 800 inimese
eri riikidest üle maailma, toimus palju seminare ja töötubasid, ning erinevaid koosolemisi.
Suvekursusel osales 2016. a rekordarv inimesi – 35. Teatavasti on kogelevate inimeste jaoks keeruline just kõnetehnikate rakendamine
igapäevases elus. Kolme päeva jooksul said ühingu liikmed aktiivselt suhelda. Tavaliselt on paljudele sellises suuremas seltskonnas rääkimine
väga keeruline, ning teiste kogelejatega on väga hea harjutada kõnetehnikaid ja lihvida suhlemisoskusi. Suvekursus toimus kolmel päeval –
esimesel päeval külastati C.R. Jakobsoni talumuuseumi ja tegeleti kõneharjutustega. Samuti andsid ühingu liikmed, kes olid käinud
ülemaailmsel kogelevate inimeste kongressil Ameerika Ühendriikides, ülevaate toimunust. Teine päev algas jooga praktiseerimisega, ning
toimus koolitus “Argumenteeritud arutlus”. Kolmandal päeval toimus Hollandi kogelejate ühingu liikme Misty Van de Mortel tutvustus Hollandi
Kogelejate Ühingu tegemistest, millele järgnes ajurünnak EKÜ järgnevate tegevuste osas. Lõpetuseks külastati veel Järvakandi
Klaasimuuseumi.
Talvekursusel osales 35 inimest. Esimesel päeval toimus koosolek, kus arutati päevakajalisi teemasid ja tutvustati EKÜ poolt välja antud esimest
kogeluse alast lasteraamatut “Ke-ke-kes teeb U-u-uhuu?”. Teisel päeval toimus Maie Kreegipuu poolt läbiviidud koolitus “Enesekehtestamine”.
Väga põhjalikult õpiti alguses tundma enesekehtestamisega seotud teooriat ning koolituse lõppedes praktiseeriti erinevaid kehestamise võtteid.
Kolmandal päeval toimus ajurünnak ja koosolek uue projekti teemal (Kodanikuühenduse sihtkapilati projekt “Vabaühenduste arenguhüppe
taotlsuvoor”).

Suur osa ühingu liikmete omavahelisest suhtlemisest toimus mõistagi ka eraviisiliselt. Kõnehäirega inimesele on vahetu suhtlemine teiste sama
puudega inimestega möödapääsmatult vajalik. Kogelejate omavahelist suhtlemisvõrgustikku, kust ka iga kell vajalikku nõu ja moraalset toetust
saab, oleks raske üleval pidada ilma juriidilise ja autoriteeti omava organisatsioonita. Osad liikmed, kes elavad maapiirkondades soovivad
harjutada samuti kõnetehnikaid. Selleks oleme internetti üles laadinud kõneharjutused ja soovi kogelejad saavad Skype vahendusel neid
harjutada.
Tihe vestlus käis ka EKÜ Facebooki grupis, arutati ürituste organiseerimise ja üldiste kogelust puudutavate teemade üle.
Jätkus ka tavapärane infovahetus Euroopa kogelejate ühingute katusassotsiatsiooniga.
2016. aastal ühingus töötasusid ei makstud, juhatuse liikmed tegid oma tööd ühiskondlikus korras.
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2016

31.12.2015

Lisa nr

2 275

5 406

2

948

675

3 223

6 081

3 223

6 081

Võlad ja ettemaksed

7 021

4 120

Kokku lühiajalised kohustised

7 021

4 120

7 021

4 120

1 961

2 078

Aruandeaasta tulem

-5 759

-117

Kokku netovara

-3 798

1 961

3 223

6 081

Varad
Käibevarad
Raha
Nõuded ja ettemaksed
Kokku käibevarad
Kokku varad
Kohustised ja netovara
Kohustised
Lühiajalised kohustised

Kokku kohustised

3

Netovara
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem

Kokku kohustised ja netovara
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Tulemiaruanne
(eurodes)

2016

2015

Lisa nr

Liikmetelt saadud tasud

3 820

4 918

5

Annetused ja toetused

8 928

20 484

Tulu ettevõtlusest

4 989

1 124

17 737

26 526

-23 217

-25 494

-1

-44

-278

-1 105

-23 496

-26 643

Põhitegevuse tulem

-5 759

-117

Aruandeaasta tulem

-5 759

-117

Tulud

Kokku tulud

6

Kulud
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
Mitmesugused tegevuskulud
Tööjõukulud
Kokku kulud

7
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2016

2015

-5 759

-117

-273

-469

2 901

3 099

-3 131

2 513

-3 131

2 513

5 406

2 893

-3 131

2 513

2 275

5 406

Lisa nr

Rahavood põhitegevusest
Põhitegevuse tulem
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus
Kokku rahavood põhitegevusest
Kokku rahavood
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses
Raha ja raha ekvivalentide muutus
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

2

2
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Kokku netovara
Akumuleeritud tulem
31.12.2014

2 078

2 078

-117

-117

1 961

1 961

Aruandeaasta tulem

-5 759

-5 759

31.12.2016

-3 798

-3 798

Aruandeaasta tulem
31.12.2015
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
Eesti Kogelejate Ühing MTÜ 2016. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea
raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad
Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates
arvestuspõhimõtetes.
Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eurodes.

Raha
Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke
(v.a. arvelduskrediit), kuni 3-kuulisi tähtajalisi deposiite ning rahaturufondi osakuid. Arvelduskrediiti kajastatakse bilansis
lühiajaliste laenukohustuste koosseisus.
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.
Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised, antud laenud ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded), välja arvatud edasimüügi eesmärgil
omandatud nõudeid, kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.
Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus võimalikud allahindlused), mistõttu
lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuvas summas.

Finantskohustised
Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, 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. Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse
arvestamiseks võetakse nad algselt arvele saadud tasu õiglases väärtuses, arvestades järgnevatel perioodidel kohustustelt intressikulu
kasutades sisemise intressimäära meetodit.
Finantskohustus 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

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,
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kajastatakse tuluna perioodis, millal sihtfinantseerimine aset leidis. Sihtfinantseerimist ei kajastata tuluna enne, kui eksisteerib piisav kindlus,
et ettevõte vastab sihtfinantseerimisega seotud tingimustele ja sihtfinantseerimine laekub. Sihtfinantseerimisega kaasnevaid võimalikke
kohustusi kajastatakse aruandes eraldiste või potentsiaalsete kohustustena.

Tulud
Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis
lähtudes valmidusastme meetodist.

Lisa 2 Raha
(eurodes)

31.12.2016

31.12.2015

Pangakontod

2 275

5 406

Kokku raha

2 275

5 406

Lisa 3 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2016
Võlad tarnijatele
Muud võlad
Muud viitvõlad
Kokku võlad ja ettemaksed

12 kuu jooksul
600

600

6 421

6 421

6 421

6 421

7 021

7 021

31.12.2015
Võlad tarnijatele

12 kuu jooksul
2 368

2 368

Võlad töövõtjatele

154

154

Maksuvõlad

114

114

Muud võlad

1 484

1 484

1 484

1 484

4 120

4 120

Muud viitvõlad
Kokku võlad ja ettemaksed

Lisa 4 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)
Varad bruto soetusmaksumuses
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Saadud

Tulu

Sihtfinantseerimine
tegevuskuludeks
SA EPIF 3-3/3260-27

7 216

-7 216

SA EPIF 3-3/3260-27 lisa1

13 000

-13 000

SA EPIF 3-3/3260-27 lisa2

268

-268

Kokku sihtfinantseerimine
tegevuskuludeks

20 484

-20 484

Kokku sihtotstarbelised tasud,
annetused ja toetused

20 484

-20 484

Saadud

Tulu

Sihtfinantseerimine
tegevuskuludeks
SA Eesti Puuetega Inimeste
Fond

7 504

-7 504

Kokku sihtfinantseerimine
tegevuskuludeks

7 504

-7 504

Kokku sihtotstarbelised tasud,
annetused ja toetused

7 504

-7 504

Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud
(eurodes)

2016

2015

3 820

4 918

3 820

4 918

2016

2015

Videote ja telesaadete tootmine

4 989

1 124

Kokku tulu ettevõtlusest

4 989

1 124

2016

2015

-208

-826

-70

-279

-278

-1 105

Mittesihtotstarbelised tasud
Liikmemaksud
Kokku liikmetelt saadud tasud

Lisa 6 Tulu ettevõtlusest
(eurodes)

Lisa 7 Tööjõukulud
(eurodes)

Palgakulu
Sotsiaalmaksud
Kokku tööjõukulud
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Lisa 8 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga

Füüsilisest isikust liikmete arv

31.12.2016

31.12.2015

137

137

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes
31.12.2016

31.12.2015

Kohustised

Kohustised

Tegev- ja kõrgem juhtkond
ning olulise osalusega
eraisikust omanikud ning
nende valitseva või olulise
mõju all olevad ettevõtjad

2016

5 196

Ostud

Tegev- ja kõrgem juhtkond ning
olulise osalusega eraisikust
omanikud ning nende valitseva
või olulise mõju all olevad
ettevõtjad

2015
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning
olulise osalusega eraisikust
omanikud ning nende valitseva
või olulise mõju all olevad
ettevõtjad

1 484

600

Ostud

4 411
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Aruande digitaalallkirjad
Aruande lõpetamise kuupäev on: 11.03.2017
Eesti Kogelejate Ühing (registrikood: 80109395) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt
kinnitanud:
Allkirjastaja nimi

Allkirjastaja roll

Allkirja andmise aeg

HARDI SIGUS

Juhatuse liige

11.03.2017

Resolutsioon:

Kinnitan Eesti Kogelejate Ühing MTÜ 2016. majandusaasta aruande.

RAUL ISOTAMM

Juhatuse liige

Resolutsioon:

Kinnitan Eesti Kogelejate Ühing MTÜ 2016. majandusaasta aruande

ANDRES LOORAND

Juhatuse liige

Resolutsioon:

Kinnitan MTÜ Eesti Kogelejate Ühingu 2016. majandusaasta aruande.

27.03.2017

26.06.2017

Tegevusalad
Tegevusala

EMTAK kood

Põhitegevusala

Muude mujal liigitamata organisatsioonide tegevus

94999

Jah

Sidevahendid
Liik

Sisu

Mobiiltelefon

+372 5094441

Mobiiltelefon

+372 5046457

E-posti aadress

kogelus@kogelus.ee

Veebilehe aadress

www.kogelus.ee

