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Tegevusaruanne
Eesti Kogelejate Ühing (EKÜ) alustas juriidilise isikuna tegevust 1994 aastal, sellele eelnes initsiatiivgrupi nelja aasta pikkune intensiivne
tegevus. Juhatusse kuulub 3 liiget. 2019. a lõpu seisuga oli organisatsioonil 137 liiget.
2018. a elluviidud tegevused:
EKÜ kõneraviõhtud toimusid ka 2019. aastal. Sellel aastal olid uued läbiviijad Aimur-Jaan Keskel, Raido Luik, Joanna-Maria Tamm.
Kohtuti kokku üheksal korral. Tuletati meelde kõnetehnikad ja kasutati neid omavahel omavahelises vestlustes igapäevalistel teemadel.
Paljudele on kõnetehnikad juba tuttavad, kuid nende kasutamine igapäevakõnes pole alati lihtne. Kõneraviõhtul sain neid harjutada pingevabas
õhkkonnas.
Juunil 2019 toimus Tartus Eesti Kogelejate Ühingu MTÜ eneseabigrupi kokkusaamine, kus osalesid ka Tartu Ülikooli logopeediaeriala tudengid.
Kui logopeedid tegelevad enamasti kõneraviga, siis eneseabigrupi eesmärgiks on kogelevate inimeste enesekindluse, aktsepteerimise ja
motiveerituse tõstmine.
Üritusel osalesed logopeedia eriala üliõpilased ja Eesti Kogelejate Ühingu liikmed. Päevakava oli üles ehitatud suhtlemissituatsioonide hierarhiat
silmas pidades: kõigepealt tutvustusring, siis avalik esinemine väikestes gruppides ning lõpuks tänaval võõraste inimeste käest küsimuste
küsimine tahtlikult kogeledes. Tahtlik kogelemine on enamik inimestele, eriti kogelejatele, väga hirmuäratav kogemus. Tahtlikult kogeledes
eksponeeritakse end küljest, mida enamasti proovitakse varjata. Üllataval kombel said sellega hakkama ka inimesed, kes päeva alguses
konstateerisid, et nemad seda kindlasti ei tee. Kõiki harjutusi (ka tahtlikku kogelust) tegid grupis kaasa logopeedia eriala tudengid, mis lõi
meeldiva, tööka ja toetava keskkonna. Päevast oli kin dlasti kasu nii kogelejatele kui ka logopeedia eriala tudengitele ning ürituselt lahkuti
enesekindlamana, rõõmsamana ja motiveeritumana. Tulevikus on plaanis sarnaseid üritusi veel läbi viia ja kaasata logopeedia eriala tudengeid
Eesti Kogelejate Ühingu tegemistesse.
Noored kogelevad inimesed Hollanit vallutamas!
Augustis 2019 toimus Hollandis, väikeses Lemele külas kuue Euroopa riigi noorte kohtumine. Tegemist oli Erasmus+
kultuurivahetusprogrammiga, seekord ühe eripäraga: kõik 38 osalejat kogelesid.
Eestist osales noortevahetuses viis noort ja üks grupijuht. Kohtumise organiseerisid noored, kes kogelevad, ise: suhtlesid laagrisse tulijatega,
panid kokku ürituse kava ja viisid läbi töötubasid.
Rohkem infot: https://kogelus.ee/euroopa-noortekohtumine-2019/
Kogelejate Ühingu Suvelaager
Suvelaager toimus Kesk-Eestis, Jõgevamaal, Jõgeva vald, Pedja küla, Kuberi talus. Selle suvekohtumise kandvaks teemaks oli jutuvestmise
koolitus-töötuba, mida viis läbi tuntud lugude jutustaja Piret Päär Viljandist. Lisaks külastati Palamuse muuseumi, kus valmis eelmisel aastal uus
peamaja (https://www.palamusemuuseum.ee/ ) ja Palamuse veskit, kus tehti puntratantsu. Programmist ei puudunud ka sotsialiseerumine,
kõneharjutused ning meelelahutuslikud ja sportlikud mängud, nagu Angry Birdsi hoki, jalgpall, võrkpall jne.
Lastelaager
Lastele toimus ühepäevane laager/kokkusaamine Tallinna Loomaaias. Kohal olid ka lapsevanemad. Samal ajal kui lapsed käisid loomadega
tutvumas ja suhtlesid üksteistega, toimus lapsevanematele aruteluring, mida viisid läbi logopeed Maret Jahu ja EKÜ liige Hardi Sigus.
Tallinna Televisioon
Veebruaris toimus Tallinna Televisioonis saada Elagu Eesti, kus osalesid EKÜ liikmed.
Terviseraadio
Meie ühingu juhatuse liige Raul Isotamm oli kutsutud Terviseraadiosse rääkima kogelusest ja sellest kuidas sellega toime tulla. Saatejuhiks oli
Katrin Karisma Krumm. Saade on järelkuulatav lingil: https://www.terviseraadio.ee/kogelus/
Vikerraadio
22. oktoobril peeti rahvusvahelist kogeluse teadlikustamise päeva. Sel puhul rääkis Vikerraadios kell 10.05 saates „Huvitaja“ ühingu juhatuse
liige Hardi Sigus. Juttu tuli kolm aastat tagasi välja antud ning äsja raamatupoodides taas müügile jõudnud lasteraamatust “Ke-ke-kes teeb
u-u-uhhuu?”. Intervjuu on hiljem ka järelkuulatav: https://vikerraadio.err.ee/990003/huvitaja.
EKÜ talvelaager
Talvelaager toimus detsembris 2019. Kolmel päeval tegeleti kõnehajutuste, avaliku esinemise, näitlemise ja sotsialiseerumisega.
Eesti Kogelejate Ühing MTÜ koostöös Hollandi ja Islandi ühingutega osaleb 2019. ja 2020. a Erasmus+ programmis. Koos töötatakse välja
internetipõhine juhendmaterjal noorsootöötajatele, et nad paremini oskaksid töötada ja vajadusel toetada noori, kes kogelevad.
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
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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.
2018. aastal maksti töötasusid kokku 437 eur, juhatuse liikmed tegid oma tööd ühiskondlikus korras.
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2019

31.12.2018

Lisa nr

19 120

5 506

2

794

296

19 914

5 802

19 914

5 802

Võlad ja ettemaksed

27 128

10 205

Kokku lühiajalised kohustised

27 128

10 205

27 128

10 205

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem

-4 403

-3 333

Aruandeaasta tulem

-2 811

-1 070

Kokku netovara

-7 214

-4 403

19 914

5 802

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

Kokku kohustised

3

Netovara

Kokku kohustised ja netovara
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Tulemiaruanne
(eurodes)

2019

2018

Lisa nr

Liikmetelt saadud tasud

1 105

11 040

5

Annetused ja toetused

14 386

11 631

151

337

15 642

23 008

-17 868

-22 486

0

-1 309

-585

-283

-18 453

-24 078

Põhitegevuse tulem

-2 811

-1 070

Aruandeaasta tulem

-2 811

-1 070

Tulud

Tulu ettevõtlusest
Kokku tulud

6

Kulud
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
Mitmesugused tegevuskulud
Tööjõukulud
Kokku kulud

7
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2019

2018

-2 811

-1 070

-498

-146

0

1 070

Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus

16 923

0

Kokku rahavood põhitegevusest

13 614

-146

13 614

-146

5 506

5 652

Raha ja raha ekvivalentide muutus

13 614

-146

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

19 120

5 506

Lisa nr

Rahavood põhitegevusest
Põhitegevuse tulem
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus
Varude muutus

Kokku rahavood
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses

2

2
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Kokku netovara
Akumuleeritud tulem
31.12.2017

-3 333

-3 333

Aruandeaasta tulem

-1 070

-1 070

31.12.2018

-4 403

-4 403

Aruandeaasta tulem

-2 811

-2 811

31.12.2019

-7 214

-7 214
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
Eesti Kogelejate Ühing MTÜ 2019. 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,
9
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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)

31.12.2019

31.12.2018

Pangakontod

19 120

5 506

Kokku raha

19 120

5 506

Lisa 3 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2019
Muud võlad

12 kuu jooksul
5 970

5 970

Muud viitvõlad

5 970

5 970

Saadud ettemaksed

21 158

21 158

21 158

21 158

27 128

27 128

Muud saadud ettemaksed
Kokku võlad ja ettemaksed

31.12.2018
Muud võlad
Muud viitvõlad
Kokku võlad ja ettemaksed

12 kuu jooksul
10 205

10 205

10 205

10 205

10 205

10 205

Lisa 4 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)

Varad soetusmaksumuses
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Laekunud

Kajastatud tulemiaruandes

31.12.2019
Kohustised

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
Eesti Puuetega Inimeste
Fond

7 789

-7 789

Erasmus+

26 395

-5 237

21 158

Kokku
sihtfinantseerimine
tegevuskuludeks

34 184

-13 026

21 158

Kokku sihtotstarbelised
tasud, annetused ja
toetused

34 184

-13 026

21 158

Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud
(eurodes)

2019

2018

1 105

11 040

1 105

11 040

2019

2018

Videote ja telesaadete tootmine

151

337

Kokku tulu ettevõtlusest

151

337

2019

2018

Palgakulu

437

211

Sotsiaalmaksud

148

72

Kokku tööjõukulud

585

283

31.12.2019

31.12.2018

137

137

Mittesihtotstarbelised tasud
Liikmemaksud
Kokku liikmetelt saadud tasud

Lisa 6 Tulu ettevõtlusest
(eurodes)

Lisa 7 Tööjõukulud
(eurodes)

Lisa 8 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga

Füüsilisest isikust liikmete arv
Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes
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31.12.2019

31.12.2018

Kohustised

Kohustised

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

5 803

10 205

Kaupade ja teenuste ostud ja müügid

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

2019

2018

Kaupade ja teenuste
ostud

Kaupade ja teenuste
ostud

1 200

600
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Aruande digitaalallkirjad
Aruande lõpetamise kuupäev on: 12.03.2020
Eesti Kogelejate Ühing (registrikood: 80109395) 01.01.2019 - 31.12.2019 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt
kinnitanud:
Allkirjastaja nimi

Allkirjastaja roll

Allkirja andmise aeg

HARDI SIGUS

Juhatuse liige

12.03.2020

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

