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Tegevusaruanne 2019 
 

 

Juhtimine  
2019. aastast on Eesti Gaidide Liit Haridus- ja Teadusministeeriumi strateegiline partner. 2019. aastal toimus 
12 juhatuse koosolekut, millest viis toimusid Skype teel. Peagaid ja tegevjuht esindasid Eesti Gaidide Liitu 
WAGGGSi Euroopa regiooni konverentsil, samuti viisid nad läbi Elava Raamatu töötuba laste heaolu 
konverentsil Käärikul. 
Juunis soetas Eesti Gaidide Liit omale laagriala Koikse külla Raplamaale, kus hakati tegema juhatuse 
eestvedamisel talgusid. Oktoobris valiti laagrialale juht, kelleks sai Maria Bulak. 
 
Programm 
EGL programm 2019 algas vanemgaidide talverõõmudega, mis toimus Kääriku spordikeskuses. 
Talverõõmudel said kokku EGL-i vanemgaidid, et koos heita pilk eelmisele aastale ja mõelda, kuidas võiks 
minna järgmine. Peale talverõõme toimus 22.-24. veebruaril Tallinnas Muraste koolis Heade Mõtete Päev, et 
tähistada gaidluse rajaja sünnipäeva. Laagri põhiteemaks oli minevikku vaatamine ja maapealse elu tulevikule 
mõtlemine. Järgmiseks olid programmis kevadised nõupäevad ja aastakoosolek Tartus. Aprillis toimus 
nädalavahetuse laager Jüripäev, mille korraldas EGL juhatus Jäneda koolis. Jüripäeval tunnustati tublimaid 
juhte, vanemgaide ning gaide, hellakesi ja hundusid. 30. aprillil said taaskord kokku vanemgaidid, et tähistada 
volbriööd ühe toreda koosviibimisega. 25.-28. juulil toimus Pärnumaal Saarisool suvelaager, kus nooremad 
gaidid said proovile panna oma erinevad gaidioskused samas proovida kätt ka maalimises, käsitöös ja muudes 
kunstilistes valdkondades. Laagris oli olulisel kohal õpetada noortele taaskasutust ning prügisorteerimist. 14.-
15. septembril toimusid sügisesed nõupäevad, kus arutleti järgmise aasta programmi, laagriala, Eesti Gaidlus 
100 ja suurlaagri teemadel. 8.-10. november saadi kokku Tallinna Kopli Gümnaasiumis Tibude loendusel, kus 
oma oskuseid said näidata organisatsiooni noorimad liikmed - hellakesed ja hundud. 2019 lõppes tänulõunaga, 
mis toimus 8. detsember Tallinnas, kus tänasime kõiki läinud aastal aktiivseid gaide ja gaidisõpru. 
Tänulõunaga tähistasime ka Eesti Gaidluse 100. sünnipäevaaasta algust. 
 
Koolitus 
Eesti Gaidide Liidu programmis toimus 2019. aastal kaks koolitust ning motivatsioonipäevad gaidijuhtidele. 
Esimene  kandis nime Meeskonnatöö koolitus ja leidis aset Paikuse noortekeskuses 29.-31.märtsil. Koolitus 
oli grupiprotsesside, inimtüüpide ning grupi juhtimise teemadel. Gaidijuhtide motivatsioonipäevad toimusid 24.-
26. mail Salumäe loovkojas, kus gaidijuhid ammutasid ohtralt uusi teadmisi ning motivatsiooni. Teine koolitus 
toimus Laose laagrialal 11.-13. oktoobril ning kandis nime Metsaoskuste koolitus. Võeti läbi kõik oskused, mis 
on vajalikud Eesti looduses hakkama saamiseks. 
 
Kommunikatsioon  
Aastal 2019 valmis Eesti Gaidide Liidu uuendatud koduleht, milles on kergem orienteeruda ning informatsiooni 
jagada. Lisaks ilmus 2 infolehe Ristikheinaleht numbrit, esimene aprillis ja teine novembris, kajastades kõiki 
aasta sündmusi, välislähetusi, koolitusi ning meie liikmete põnevaid ettevõtmisi. Suure arengu tegime ka 
sotsiaalmeedias, tõstes Facebooki jälgijate arvu 250 inimese võrra ning Instagrami jälgijate arvu 100 konto 
võrra, jõudes seeläbi kordades rohkemate sotsiaalmeediakasutajateni. 
 
Välissuhtlus 
Aasta alguses kogus välissekretär koostöös oma noortekogu varjuga potentsiaalsete välislaagrite info, mis 
saadeti huvigruppidele laiali. Välissekretär Ragne Kangro osales veebruaris Euroopa välissekretäride foorum-
kohtumisel Belgradis, kus sai kuulda olulistest WAGGGSi ja ka WOSMi struktuuri muudatustest ning samuti 
oli oluline koht arutada küsimusi seoses Euroopa konverentsiga. Märtsis aastakoosolekul valiti taas 
välissekretäriks Ragne Kangro. Kevadel toimus aruande tegemine maailmaorganisatsioonile ning Euroopa 
regiooni konverentsi ettevalmistamine. 
 
Liikmeskond 
Aastal 2019 alustasid tegevust 5 uut rühma lastega vanuses 7-12 aastat. Neli neist Tallinnas ja üks Tartus. 
Üritustel osalemine on 2018. aastaga võrreldes tõusnud tänu uutele salkadele ja vanemgaidi eas olevate 
noorte aktiivsusele. 
Volbriöö üritusel, mille eesmärgiks on saada organisatsiooni uusi vabatahtlikke, osales 22 inimest, kellest 2 
andsid ka üritusel oma gaiditõotuse. Üks neist on võtnud endale gaidisalga ja teine on aktiivne vabatahtlik 
üritustel. Töötati välja juhtide mentorlussüsteem uute algavate juhtide toetamiseks ja koostati "10 koondust" 
abimaterjal. 
 
Majandus 
2019. aastal valiti uueks majandusjuhiks Tiina Liiv. Vahetati välja Ristikheinalehe trükikoda. Laagriala 
ostmiseks avati kaks hoiust ning 2019. aastaga tõusis EGLi ühekordse toetuse sponsorite arv. Suvelaagris 
saadi lisarahastust Tori vallalt ja lisaraha Kodaniku Ühiskonna Sihtkapitalilt Euroopa regiooni konverentsil 



 

 

osalemiseks. Otsustati mitte tasuda laagrite eelarvest osalejate transporti. Toimus järjepidev EGLi 
raamatupidamine. 
 
Gaidlus 100 
Gaidlus 100 raames sai “Kes on gaidid?” raamat uuendatud ja kokku pandud Tiia Lillemaa poolt. Pandi paika 
sünnipäevaaasta plaanid ja vastutajad, toimusid koosolekud Laose Laagrialal ja Veskisillal. Valiti Eesti Gaidlus 
100 embleem ning tehti valmis tähtpäeva märgid. Samuti kujundati 100. sünnipäeva hellakese/hundu 
embleemid, mis antakse üle 2020. aasta Heade Mõtete Päeval. Tänulõunaga avati Eesti Gaidlus 100 aasta. 
 
Põhivara soetati 2019 aastal 27 500 euro eest.  
Töötasude kulu koos maksudega oli 21 480 eurot. 
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2019 31.12.2018 Lisa nr

Varad    

Käibevarad    

Raha 41 453 49 969 2

Nõuded ja ettemaksed 3 293 3 262  

Kokku käibevarad 44 746 53 231  

Põhivarad    

Materiaalsed põhivarad 27 500 324 4

Kokku põhivarad 27 500 324  

Kokku varad 72 246 53 555  

Kohustised ja netovara    

Kohustised    

Lühiajalised kohustised    

Võlad ja ettemaksed 2 135 3 622  

Kokku lühiajalised kohustised 2 135 3 622  

Kokku kohustised 2 135 3 622  

Netovara    

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 49 933 55 283  

Aruandeaasta tulem 20 178 -5 350  

Kokku netovara 70 111 49 933  

Kokku kohustised ja netovara 72 246 53 555  
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2019 2018 Lisa nr

Tulud    

Liikmetelt saadud tasud 12 311 3 875 6

Annetused ja toetused 86 398 69 166 7

Netotulu finantsinvesteeringutelt 1 166 0  

Tulu ettevõtlusest 1 144 372 8

Kokku tulud 101 019 73 413  

Kulud    

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -58 968 -57 381  

Tööjõukulud -21 480 -21 421 9

Põhivarade kulum ja väärtuse langus -324 -327  

Muud kulud -189 -1 661  

Kokku kulud -80 961 -80 790  

Põhitegevuse tulem 20 058 -7 377  

Muud finantstulud ja -kulud 120 2 027  

Aruandeaasta tulem 20 178 -5 350  
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2019 2018 Lisa nr

Rahavood põhitegevusest    

Põhitegevuse tulem 20 058 -7 377  

Korrigeerimised    

Põhivarade kulum ja väärtuse langus 324 327  

Kokku korrigeerimised 324 327  

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus -31 358  

Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus -1 487 -696  

Kokku rahavood põhitegevusest 18 864 -7 388  

Rahavood investeerimistegevusest    

Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade

soetamisel
-27 500 0  

Laekunud intressid 120 2 026  

Kokku rahavood investeerimistegevusest -27 380 2 026  

Kokku rahavood -8 516 -5 362  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 49 969 55 331 2

Raha ja raha ekvivalentide muutus -8 516 -5 362  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 41 453 49 969 2
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2017 55 283 55 283

Aruandeaasta tulem -5 350 -5 350

31.12.2018 49 933 49 933

Aruandeaasta tulem 20 178 20 178

31.12.2019 70 111 70 111



9

Eesti Gaidide Liit 2019. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Eesti Gaidide Liit MTÜ 2019 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 01.01.2019-31.12.2019.

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
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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)

 31.12.2019 31.12.2018

Pangakontod 29 453 14 524

Tähtajaline hoius 12 000 35 445

Kokku raha 41 453 49 969
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Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

 31.12.2019 31.12.2018

Ettemaks Maksuvõlg Maksuvõlg

Üksikisiku tulumaks 215 304

Sotsiaalmaks 429 581

Kohustuslik kogumispension 26 35

Töötuskindlustusmaksed 31 42

Ettemaksukonto jääk 701   

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad 701 701 962

Lisa 4 Materiaalsed põhivarad
(eurodes)

  Kokku

Maa  

Arvutid ja

arvutisüsteemid

31.12.2017  

Soetusmaksumus 7 673 7 673

Akumuleeritud kulum -7 023 -7 023

Jääkmaksumus 650 650

  

Amortisatsioonikulu -326 -326

  

31.12.2018  

Soetusmaksumus 7 673 7 673

Akumuleeritud kulum -7 349 -7 349

Jääkmaksumus 324 324

  

Ostud ja parendused 27 500 27 500

Maa ja varem kasutusel olnud

ehitiste ost
27 500  27 500

Amortisatsioonikulu -324 -324

  

31.12.2019  

Soetusmaksumus 27 500 7 673 35 173

Akumuleeritud kulum 0 -7 673 -7 673

Jääkmaksumus 27 500 0 27 500
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Lisa 5 Võlad töövõtjatele
(eurodes)

 31.12.2019 31.12.2018

Puhkusetasude kohustis 1 739 1 606

Kokku võlad töövõtjatele 1 739 1 606

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud
(eurodes)

 2019 2018

Mittesihtotstarbelised tasud   

Liikmemaksud 965 755

Sihtotstarbelised tasud   

Osavõtutasud jm 11 346 3 120

Kokku liikmetelt saadud tasud 12 311 3 875

Lisa 7 Annetused ja toetused
(eurodes)

 2019 2018

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 77 047 68 223

Sihtfinantseerimine põhivarade soetamiseks 5 012 0

Mittesihtotsatarbelised annetused ja toetused 4 339 943

Kokku annetused ja toetused 86 398 69 166

Rahalised ja mitterahalised annetused   

 2019 2018

Rahaline annetus 86 398 69 166

Kokku annetused ja toetused 86 398 69 166

Lisa 8 Tulu ettevõtlusest
(eurodes)

 2019 2018

Tulu kaupade müügist 1 144 372

Kokku tulu ettevõtlusest 1 144 372
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Lisa 9 Tööjõukulud
(eurodes)

 2019 2018

Palgakulu 16 054 16 010

Sotsiaalmaksud 5 426 5 411

Kokku tööjõukulud 21 480 21 421

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 1 1

Lisa 10 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2019 31.12.2018

Füüsilisest isikust liikmete arv 708 727


