MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018
aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

nimi: Eesti Gaidide Liit

registrikood: 80019195

tänava nimi, maja ja korteri number: Tööstuse tn 48a
linn: Tallinn
maakond: Harju maakond
postisihtnumber: 10416

telefon: +372 7420295, +371 53454332
faks: +372 7420295
e-posti aadress: info@gaidid.ee

Eesti Gaidide Liit

2018. a. majandusaasta aruanne

Sisukord
Tegevusaruanne

3

Raamatupidamise aastaaruanne

5

Bilanss

5

Tulemiaruanne

6

Rahavoogude aruanne

7

Netovara muutuste aruanne

8

Raamatupidamise aastaaruande lisad

9

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

9

Lisa 2 Raha

10

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

11

Lisa 4 Materiaalsed põhivarad

11

Lisa 5 Võlad töövõtjatele

12

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

12

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

13

Lisa 8 Annetused ja toetused

13

Lisa 9 Tulu ettevõtlusest

13

Lisa 10 Tööjõukulud

13

Lisa 11 Seotud osapooled

14

Aruande allkirjad

15

2

TEGEVUSARUANNE
Eesti Gaidide Liidu tegevusega viiakse ellu järgmised eesmärgid – arendada noorte loovust
ning toetada omaalgatusi ning ühistegevust ürituste ning koolituste raames, gaidlike meetoditega
ühiskonnale täisväärtuslike kodanike kasvatamine, et aidata noorel leida ja saavutada oma täieliku
potentsiaali. Kohalike gaidiüksuste elujõulisuse tagamine, et panustada kohalikul tasandil noorte
tegevustesse ning kohaliku elu edendamisse. Senini on eesmärkide saavutamine olnud edukas.
Septembri jooksul koguti koostöös briti gaididega programmi GOLD (Guiding Overseas Linked
with Developement) raames sisendit uute liikmete värbamiseks ja EGLi kommunikatsiooni
edendamiseks. Lisaks osales GOLDi meeskond meie nõupäevadel, kus nad viisid läbi töötoad
vanemgaididele ja gaidijuhtidele, kuidas muuta oma üksus kogukonnas nähtavamaks ning kuidas
teenida enda rühmale raha. Juuni alguses osalesid gaidid seoses Eesti Vabariigi juubeliga Eesti
Gaiderite Kogu Rootsi Koondise, Eesti Skautmasterite Kogu Rootsi Koondise ja Eesti Skautlik Noorte
Malev Rootsis Fondi organiseeritud matkal - „Hakkamasaamine looduses.” Matkal õpiti looduses
ellujäämise oskuseid. Pärnumaa Skautide ja Gaidide Maleva noored korraldasid Pärnumaa
matkamängu, mis on traditsioon juba aastast 1991. Matkamäng on suunatud organistasioonist
väljapoole kõigile huvilistele. Samuti osaleti Vabariigi aastapäeval Paide kirikus lipuvalvega, Toompeal
lipu heiskamisel ja Kaitseväe paraadil lippuritena ning Lipu Päeval Kuberneri aias pidulikul lipu.
Kuristiku üksus korraldas traditsioonilist Tallinna Maleva gaididele suunatud matkamängu. 2018
aasta lõpuks valmis gaididel EV100 raames kingitus Eesti noortele – tegevusmäng „Olen see, kes
olen,” mis põhineb maailmaorganisastiooni poolt väljatöötatud enesehinnangut tõstval programmil
Free being me, mis kohandati eesti keelde ning oli väga edukas programm, mille läbisid noored EGLi
seest kui ka välja poolt organisatsiooni. Tegevusmängud saavad kingituseks lisaks EGLi salkadele ka
noortekeskused üle riigi.
Koolituskava raames toimusid esimesel poolaastal erialakoolitus ning motivatsioonipäevad.
29.-31.03.2018 toimus Vääna Mõisakoolis vanemgaididele ja gaidijuhtidele Mõisakoolitus, kus õpiti
turvaliselt internetis liigelda ning kuidas õpetada seda noortele, Ristkheina toimetus õppis artikli
kirjutamist, Ivica Mägi tutvustas autistlike laste maailma ja nendega toimetulekut ning lisaks õpetas
ta gaidijuhte leidma endas motivatsiooni ja hoida end läbipõlemise eest, samuti toimusid töötoad
ajaplaneerimisest ja ravimtaimedest.
Motivatsioonipäevadel tegeleti muutustega toimetulekuga, arutleti EGLi tuleviku üle, et saada
sisendit uuele arengukavale, planeeriti eesti gaidide 100. sünnipäeva väärikat tähistamist, samuti
tutvuti Kihnu saarega ja rannas toimus tuulelohede valmistamise ja lennutamise töötuba.
19.-21. oktoobril toimus Kambja vallas Truu puhkemajas noortele salgajuhtidele suunatud
juhikoolitus, kus õpiti koonduste läbiviimist, gaidi ja hellakese vanuste arengut ja kriise, õppimine läbi
mängu meetodit, vaseliste valmistamist, mängiti läbi salgas (koondustel, laagrites vms) tekkivaid
probleeme ja leiti neile ühiselt lahendusi ning viimasel päeval toimus Punase risti poolt läbiviidud
esmaabikoolitus.
Tegevusprogrammi raames korraldati viis üle-riigilist sündmust. 19.-21. jaanuaril toimus
vanemgaidide sihtgrupile Käärikul nädalalõpulaager „Vanemgaidide talverõõmud“. Laagris omandati
meeskonnatööoskusi. Veebruaris tähistasime Heade Mõtete Päeva ja Eesti Vabariigi sünnipäeva
ühise laagriga Pärnus 23.- 25.02.2018. Seekord laagri tegevused olid seotud vabariigi aastapäevaga.
Sel aastal avasime välihooaja pisut väiksemas ringis kui viimasel ajal kombeks olnud ja kogunesime
Valgehobusemäe suusa-ja puhkebaasis 21. aprillil kevade tähistamiseks, gaidid omakeskis. Jüripäev
algas matkaga, kus tuli läbida erinevaid tegevuspunkte, milles sai testida koondustel õpitud teadmisi.
Päeva lõpetas pidulik lõkkeõhtu, kus tunnustati parimaiD.
29. juuni-4. juuli suvelaager Tagasi tulevikku Pukas. Toimusid erinevad sportlikud tegevused ja EV100

teemalised ajuragistamised, enamus laagri ajast toimusid EV100 teemalise näidendi proovid ja
dekoratsioonide valmistamine. Samuti toimus vanemgaididele ja juhtidele 24h matk, kus 24h jooksul
tuli läbida rada kanuuga, rattaga ja jalgsi, samuti toimus matk noorematele. Laager lõppes
näitemängu ettemängimisega ja lõkkeõhtuga.
Pea terve augustikuu matkasid gaidid Eesti kaardile südame, läbides oma rajal muuhulgas Viljandi,
Jõgeva ja Tapa linna. Täispikk distants, mis küündis 500 kilomeetrini, läbiti 26 päeva jooksul jalgsi,
kasutades GPS seadet.
16-18.11 toimus Tibude loenduse laager, kus õpiti erinevaid seltskonnamänge, morse koodi, õpiti
ütlema ei ja kirjelduse järgi joonistama. Samuti toimus matk, kus sai panna proovile oma teadmisi
loodusest, panna proovile rühma meeskonnatöö ülesannetes ning treeniti mälu.
9. detsembril toimus tänulõuna, kus tänasime aktiivselt panustanud gaidijuhte ja vanemgaide. Üritus
toimus Toiduakadeemias.
2018. aasta jooksul moodustas organisatsiooni palgakulu koos maksudega 21 421 eurot. Eesti
Gaidide Liidu juhatusele tasusid ei makstud ja muid soodustusi ei tehtud.
Põhivara 2018 aasta jooksul ei soetatud.
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2018

31.12.2017

Lisa nr

49 969

55 331

2

3 262

3 620

53 231

58 951

Materiaalsed põhivarad

324

650

Kokku põhivarad

324

650

53 555

59 601

Võlad ja ettemaksed

3 622

4 318

Kokku lühiajalised kohustised

3 622

4 318

3 622

4 318

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem

55 283

37 802

Aruandeaasta tulem

-5 350

17 481

Kokku netovara

49 933

55 283

53 555

59 601

Varad
Käibevarad
Raha
Nõuded ja ettemaksed
Kokku käibevarad
Põhivarad

Kokku varad

4

Kohustised ja netovara
Kohustised
Lühiajalised kohustised

Kokku kohustised
Netovara

Kokku kohustised ja netovara

5

Eesti Gaidide Liit

2018. a. majandusaasta aruanne

Tulemiaruanne
(eurodes)

2018

2017

Lisa nr

Liikmetelt saadud tasud

3 875

2 213

7

Annetused ja toetused

69 166

65 774

8

372

102

9

0

18 455

73 413

86 544

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

-57 381

-48 357

Tööjõukulud

-21 421

-20 791

-327

-592

Tulud

Tulu ettevõtlusest
Muud tulud
Kokku tulud
Kulud

Põhivarade kulum ja väärtuse langus
Muud kulud
Kokku kulud
Põhitegevuse tulem
Muud finantstulud ja -kulud
Aruandeaasta tulem

-1 661

-178

-80 790

-69 918

-7 377

16 626

2 027

855

-5 350

17 481
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2018

2017

-7 377

16 626

Põhivarade kulum ja väärtuse langus

327

592

Kokku korrigeerimised

327

592

358

-1 275

-696

1 775

-7 388

17 718

0

-549

Laekunud intressid

2 026

855

Kokku rahavood investeerimistegevusest

2 026

306

Kokku rahavood

-5 362

18 024

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses

55 331

37 307

Raha ja raha ekvivalentide muutus

-5 362

18 024

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

49 969

55 331

Lisa nr

Rahavood põhitegevusest
Põhitegevuse tulem
Korrigeerimised

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus
Kokku rahavood põhitegevusest
Rahavood investeerimistegevusest
Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade
soetamisel

2

2
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Kokku netovara
Akumuleeritud tulem
31.12.2016

37 802

37 802

Aruandeaasta tulem

17 481

17 481

31.12.2017

55 283

55 283

Aruandeaasta tulem

-5 350

-5 350

31.12.2018

49 933

49 933
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
Eesti Gaidide Liit MTÜ 2018 aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud vastavalt Eesti Vabariigi raamatupidamisstandardile.
Majandustehingud kirjendatakse soetamismaksumuse printsiibi kohaselt, nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses.
Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.
Majandusaasta periood 01.01.2018-31.12.2018.
Aastaaruanne on koostatud eurodes eurotäpsusega.
Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.
Raha
Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis arvelduskonto jääki ja tähtajalist hoiust.
Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustised
Välisvaluutatehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud valuutakursid. Välisvaluutas
fikseeritud monetaarsed varad ja kohustused ning mitte-monetaarsed varad ja kohustused, mida kajastatakse õiglase väärtuse meetodil, on
ümber hinnatud eurodesse bilansipäeval ametlikult kehtinud välisvaluutakursside alusel. Kursimuutustest tekkinud kasumid ja
kahjumid kajastatakse tulude ja kulude aruandes kui perioodi tulu ja kulu.
Nõuded ja ettemaksed
Nõuete ja ettemaksete all kajastatakse bilansis nõudeid ostjate vastu, nõudeid aruandvate isikute suhtes, laekumata liikmemakse ja toetusi.
Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil, st nende nüüdisväärtuses, millest arvatakse maha
ebatõenäoliselt laekuvad summad. Kui ostjate laekumata arvete laekumine loetakse osaliselt või täielikult ebatõenäoliseks, kajastatakse
selle allahindlust tulude ja kulude aruandes real "Mitmesugused tegevuskulud". Ostjate laekumata arved, mille sissenõudmiseks ei ole
võimalik või majanduslikult kasulik meetmeid rakendada, hinnatakse lootusetuks ning kantakse bilansist välja.
Muud nõuded kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses, mis on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega ja seepärast kajastatakse neid
bilansis tõenäoliselt laekuvas summas.
Laekumata liikmemaksudena on kajastatud liikmemaksud, mille maksmise kohustus on aruandeaastal, kuid mis on bilansipäeva seisuga
veel saamata. Seejuures antud kirjel kajastatakse ainult selliseid liikmemakse, mille laekumine peale bilansipäeva on praktiliselt kindel.
Laekumata toetuste all kajastatakse toetused, mille laekumine peale bilansipäeva on praktiliselt kindel ja kulud, mis toetusega hüvitatakse,
on juba tehtud.
Varud
Varude all kajastatakse müügiks ostetud kaupu. Varud võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukuludest ja
muudest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse.
Varude arvestamisel kasutatakse kaalutud keskmise soetusmaksumuse meetodit. Kaalutud keskmise soetusmaksumuse meetodi
rakendamisel loetakse iga üksiku objekti soetusmaksumuseks perioodi algjääki soetusmaksumuse ja perioodi jooksul soetatud objektide
soetusmaksumuse kaalutud keskmist.
Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad
Materiaalseks põhivaraks loetakse organisatsiooni majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega
alates 320 eurot. Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetaisega
seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja -asukoht.
Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud
väärtuse langusest tulenevad allahindlused.
Põhivara parendusväljaminekud, mis suurendavad põhivara tööjõudlust üle algselt arvatud taseme ja tõenäoliselt osalevad lisanduvate tulude
tekkimisel tulevikus, kapitaliseeritakse bilansis põhivarana. Kulutused, mis tehakse eesmärgiga tagada ning säilitada varaobjektilt tulevikus
9
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saadavat tulu, kajastatakse nende kulude tekkimisel aruandeperioodi kuludes.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir

320

Amortisatsiooni arvestatakse lineaarsel meetodil ning kasulik eluiga määratakse iga objekti suhtes eraldi. Masinatel ja seadmetel on
üldjuhul amortisatsiooni määraks 20% aastas.
Amortisatsiooni arvestamist alustatakse hetkest, mil vara on kasutatav vastavalt juhatuse poolt plaanitud eesmärgile ning lõpetatakse
kui lõppväärtus ületab bilansilist jääkmaksumust, vara lõpliku eemaldamiseni kasutusest või ümberklassifitseerimisel „müügiootel põhivaraks“.
Finantskohustised
Finantskohustused (võlad tarnijatele, ostjate ettemaksed, viitvõlad 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.
Annetused ja toetused
Varade sihtfinantseerimise kajastamisel on lähtutud brutomeetodist – sihtfinantseerimise abil soetatud vara võetakse bilansis arvele
tema soetusmaksumuses; varade soetamise toetuseks saadud sihtfinantseerimise summa kajastatakse bilansis kohustusena kui
tulevaste perioodide tulu sihtfinantseerimisest. Soetatud vara amortiseeritakse kulusse ja
sihtfinantseerimise kohustus tulusse soetatud vara kasuliku eluea jooksul.
Tegevuskulude sihtfinantseerimise kajastamisel lähtutakse tulude ja kulude vastavuse
printsiibist. Sihtfinantseerimisega seotud tulud ja kulud kajastatakse tulude-kulude aruandeseraldi kirjel „sihtotstarbeline tulu/kulu“
Tulud
Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 12 ja RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude
ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes.
Sihtfinantseerimist ei kajastata tuluna enne, kui eksisteerib piisav kindlus, et:
* mtü vastab sihtfinantseerimisega seotud tingimustele; ja
* sihtfinantseerimine leiab aset.
Sihtfinantseerimist kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulud, mille kompenseerimiseks sihtfinantseerimine on mõeldud.

Lisa 2 Raha
(eurodes)

31.12.2018

31.12.2017

Pangakontod

14 524

38 331

Tähtajaline hoius

35 445

17 000

Kokku raha

49 969

55 331
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Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

31.12.2018

31.12.2017

Maksuvõlg

Ettemaks

Maksuvõlg

Üksikisiku tulumaks

304

254

Sotsiaalmaks

581

495

Kohustuslik kogumispension

35

30

Töötuskindlustusmaksed

42

36

Ettemaksukonto jääk

790

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad

962

790

815

Lisa 4 Materiaalsed põhivarad
(eurodes)

Kokku

Arvutid ja
arvutisüsteemid

Masinad ja
seadmed

31.12.2016
Soetusmaksumus

6 702

6 702

6 702

-6 009

-6 009

-6 009

Jääkmaksumus

693

693

693

Ostud ja parendused

971

971

971

-1 014

-1 014

-1 014

7 673

7 673

7 673

-7 023

-7 023

-7 023

650

650

650

-326

-326

-326

7 673

7 673

7 673

-7 349

-7 349

-7 349

324

324

324

Akumuleeritud kulum

Amortisatsioonikulu

31.12.2017
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus

Amortisatsioonikulu

31.12.2018
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus
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Lisa 5 Võlad töövõtjatele
(eurodes)

31.12.2018

31.12.2017

0

35

Puhkusetasude kohustis

1 606

1 606

Kokku võlad töövõtjatele

1 606

1 641

Töötasude kohustis

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)
Varad bruto soetusmaksumuses

Saadud

Tulu

2017
Sihtfinantseerimine
tegevuskuludeks
Haridus- ja Teadusministeerium

31 028

-31 028

Hasartmängukomisjon

25 080

-25 080

Tallinna Spordi- ja Noorsooamet

1 500

-1 500

Kodanikuühiskonna Sihtkapital

4 332

-4 332

Riigimetsamajandamise Keskus

1 008

-1 008

Eesti Kultuurkapital

450

-450

Pärnu Linnavalitsus

400

-400

Conseil de LÉurope

129

-129

1 027

-1 027

Kokku sihtfinantseerimine
tegevuskuludeks

64 954

-64 954

Kokku sihtotstarbelised tasud,
annetused ja toetused

64 954

-64 954

EGL ja ESÜ SA

Saadud

Tulu

2018
Sihtfinantseerimine
tegevuskuludeks
Haridus- ja Teadusministeerium

31 028

-31 028

Hasartmängukomisjon

30 000

-30 000

Tallinna Spordi- ja Noorsooamet

1 500

-1 500

Kodanikuühiskonna Sihtkapital

1 095

-1 095

Riigieelarveline toetus

3 000

-3 000

Pärnu Linnavalitsus

1 600

-1 600

Kokku sihtfinantseerimine
tegevuskuludeks

68 223

-68 223

Kokku sihtotstarbelised tasud,
annetused ja toetused

68 223

-68 223

12

Eesti Gaidide Liit

2018. a. majandusaasta aruanne

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud
(eurodes)

2018

2017

755

493

3 120

1 720

3 875

2 213

2018

2017

68 223

64 917

943

857

69 166

65 774

2018

2017

Rahaline annetus

69 166

65 774

Kokku annetused ja toetused

69 166

65 774

2018

2017

Tulu kaupade müügist

372

102

Kokku tulu ettevõtlusest

372

102

2018

2017

16 010

15 261

5 411

5 530

21 421

20 791

1

1

Mittesihtotstarbelised tasud
Liikmemaksud
Sihtotstarbelised tasud
Osavõtutasud jm
Kokku liikmetelt saadud tasud

Lisa 8 Annetused ja toetused
(eurodes)

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
Mittesihtotsatarbelised annetused ja toetused
Kokku annetused ja toetused

Rahalised ja mitterahalised annetused

Lisa 9 Tulu ettevõtlusest
(eurodes)

Lisa 10 Tööjõukulud
(eurodes)

Palgakulu
Sotsiaalmaksud
Kokku tööjõukulud
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale
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Lisa 11 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga

Füüsilisest isikust liikmete arv

31.12.2018

31.12.2017

727

727
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