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Mittetulundusühing KoosOn 2019. a. majandusaasta aruanne

Tegevusaruanne

Peamisteks partneriteks kujunenud koolidele matkade korraldamiseks oleme suurendanud
varustuse hulka ning loonud matkade formaate nii täiskasvanutele kui (kooli)lastele. Samuti oleme
otsinud võimalikke koostööpartnereid nii rahastajaid kui koos tegutsejaid.

2019 aasta tegutsemine tõestas meile, et oleme võimelised oma tegevuse mahtu ka hüppeliselt
kasvatama. Mõnest talvisest matkast sai 2019/20 õppeaasta esimesel poolel mitmeid matkasid
erinevates koolides ning uusi matkajuhte on kaastatud samuti mitmeid. Eelnev annab kinnitust, et
kiire areng on võimalik. Samuti näitas ka see tegutsemise aasta, et koolide huvi on suurenev ning
soov klassisidususe parendamise programmis osaleda on kasvav.
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Mittetulundusühing KoosOn 2019. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2019 31.12.2018

Varad   

Käibevarad   

Raha 2 257 1 203

Kokku käibevarad 2 257 1 203

Põhivarad   

Materiaalsed põhivarad 1 604 0

Kokku põhivarad 1 604 0

Kokku varad 3 861 1 203

Kohustised ja netovara   

Kohustised   

Lühiajalised kohustised   

Võlad ja ettemaksed 3 724 2 660

Kokku lühiajalised kohustised 3 724 2 660

Kokku kohustised 3 724 2 660

Netovara   

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem -1 457 0

Aruandeaasta tulem 1 594 -1 457

Kokku netovara 137 -1 457

Kokku kohustised ja netovara 3 861 1 203
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Mittetulundusühing KoosOn 2019. a. majandusaasta aruanne

Tulemiaruanne
(eurodes)

 2019 27.10.2017 -

31.12.2018

Tulud   

Muud tulud 8 831 4 835

Kokku tulud 8 831 4 835

Kulud   

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -6 526 -5 309

Mitmesugused tegevuskulud -565 -983

Põhivarade kulum ja väärtuse langus -146 0

Kokku kulud -7 237 -6 292

Põhitegevuse tulem 1 594 -1 457

Aruandeaasta tulem 1 594 -1 457
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Mittetulundusühing KoosOn 2019. a. majandusaasta aruanne

Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2019 27.10.2017 -

31.12.2018

Rahavood põhitegevusest   

Põhitegevuse tulem 1 594 -1 457

Korrigeerimised   

Põhivarade kulum ja väärtuse langus 146 0

Kokku korrigeerimised 146 0

Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus 1 064 2 660

Kokku rahavood põhitegevusest 2 804 1 203

Rahavood investeerimistegevusest   

Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade

soetamisel
-1 750 0

Kokku rahavood investeerimistegevusest -1 750 0

Kokku rahavood 1 054 1 203

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 1 203 0

Raha ja raha ekvivalentide muutus 1 054 1 203

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 2 257 1 203
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Mittetulundusühing KoosOn 2019. a. majandusaasta aruanne

Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

27.10.2017 0 0

Aruandeaasta tulem -1 457 -1 457

31.12.2018 -1 457 -1 457

Aruandeaasta tulem 1 594 1 594

31.12.2019 137 137
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Mittetulundusühing KoosOn 2019. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

MTÜ KoosOn 2019. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga, mis on

rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev avalikkusele suunatud finantsaruandluse nõuete kogum.

Eesti finantsaruandluse standardi põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seadusega, mida täpsustavad Raamatupidamise

Toimkonna poolt väljaantavad ja vastava valdkonna eest vastutava ministri määrusega kehtestatud toimkonna juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes arvelduskontode jääke ning tähtajalisi hoiuseid tähtajaga kuni 3 kuud.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjate tasumata summad

Ostjate tasumata summad on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga konkreetse

kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalse põhivara arvelevõtmine

Põhivarad on varad kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 600 eurost. Varad, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta, kuid

mille soetusmaksumus on alla 600 euro, kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudes) ja

vara kasutuselevõtmise hetkel kantakse 100%-liselt kulusse.

Kuludesse kantud väheväärtusliku inventari üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Amortisatsiooni arvestuse meetodid

Rakendatavate amortisatsiooni arvestusmeetodite ja –määrade eesmärgiks on tagada amortisatsiooni arvestuse vastavus põhivara tööea ja

kasutamisega.

Materiaalse põhivara puhul kasutatakse amortisatsiooni lineaarset arvestusmeetodit.

Finantskohustised

Kõik finantskohustised (võlad hankijatele, viitvõlad ja muud lühi- ja pikaajalised võlakohustised) võetakse algselt arvele

nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulusid. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud

soetusmaksumuse meetodil.

Lühiajaliste finantskohustiste soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustisi

kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.

Tulud

Mittetulundusühingu tuludeks aruandeperioodil olid ühingule antud toetused, liikmemaksud, võistluste osavõtutasud, kulude kompenseerimised

ning tulu reklaami- ja muudest teenustest.

Tulude kirjendamisel lähtuti raamatupidamise seadusega kehtestatud põhimõtetest. Ettevõtluse tulu kajastatakse siis, kui kõik olulised riskid

on läinud üle ostjale ning tulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav. 

Sihtotstarbelised annetused ja toetused kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks antud

toetused on mõeldud.

Seotud osapooled

Osapooli loetakse seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole ärilistele otsustele.

MTÜ aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

• tegev- ja kõrgemat juhtkonda;

• eespool loetletud isikute lähisugulasi ja nendega seotud ettevõtteid
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Lisa 2 Materiaalsed põhivarad
(eurodes)

  Kokku

 

Transpordivahendid

31.12.2018  

Soetusmaksumus 0

Akumuleeritud kulum 0

Jääkmaksumus 0

  

Ostud ja parendused 1 750 1 750

Muud ostud ja parendused 1 750 1 750

Amortisatsioonikulu -146 -146

  

31.12.2019  

Soetusmaksumus 1 750 1 750

Akumuleeritud kulum -146 -146

Jääkmaksumus 1 604 1 604

Lisa 3 Tööjõukulud
(eurodes)

MTÜ-l ei ole töötajaid. MTÜ ei maksnud töötasu aruandeaastal .

Lisa 4 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2019 31.12.2018

Füüsilisest isikust liikmete arv 1 1

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

 31.12.2019 31.12.2018

Nõuded Kohustised Nõuded Kohustised

Tegev- ja kõrgem juhtkond ning

olulise osalusega eraisikust

omanikud ning nende valitseva

või olulise mõju all olevad

ettevõtjad

0 3 724 0 2 660



Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 14.08.2020

Mittetulundusühing KoosOn (registrikood: 80425995) 01.01.2019 - 31.12.2019 majandusaasta aruande andmete õigsust on

elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi Allkirjastaja roll Allkirja andmise aeg

PALBO VERNIK Juhatuse liige 31.08.2020



Tegevusalad
Tegevusala EMTAK kood Põhitegevusala

Haridust abistavad tegevused 85601 Jah

Sidevahendid
Liik Sisu

Mobiiltelefon +372 5020417

E-posti aadress Palbo.vernik@gmail.com


