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Tegevusaruanne
MTÜ Seikluspunkt loodi asutamiskoosolekul 20. jaanuar 2017 ja tegutseb põhikirja alusel.
Põhitegevuseks on meelelahutuslike, sportlike, kultuuriliste ja hariduslike teenuste osutamine lastele ja täiskasvanutele sh laagrite-, spordi- ja
heategevusürituste korraldamine.
2017 aasta suvel korraldati Hiiumaal laste seiklus- ja puhkelaagrid ning koolidevaheline Hariduliku lõimumise laagrid eesti keelt kõnelevatele ja
eesti keelest erineva kodukeelega õpilastele. Kokku laagrite V vahetuses osales üle 120 lapse. Laagreid viisid läbi juhatuse liikmed.
Suvelaagreid toetasid ENTK, Tallinna Linnavalitsus ning Haridus- ja Teadusministeerium.
2018 aastal on plaanis oma tegevust laiendada erinevate teemalaagrite osas.
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2017

27.01.2017

Raha

3 211

0

Kokku käibevarad

3 211

0

3 211

0

Võlad ja ettemaksed

414

0

Kokku lühiajalised kohustised

414

0

414

0

Aruandeaasta tulem

2 797

0

Kokku netovara

2 797

0

3 211

0

Varad
Käibevarad

Kokku varad
Kohustised ja netovara
Kohustised
Lühiajalised kohustised

Kokku kohustised
Netovara

Kokku kohustised ja netovara
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Tulemiaruanne
(eurodes)

27.01.2017 31.12.2017

27.01.2017 27.01.2017

Annetused ja toetused

10 566

0

Tulu ettevõtlusest

11 146

0

Kokku tulud

21 712

0

-17 412

0

Tööjõukulud

-1 503

0

Kokku kulud

Tulud

Kulud
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

-18 915

0

Põhitegevuse tulem

2 797

0

Aruandeaasta tulem

2 797

0
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

27.01.2017 31.12.2017

27.01.2017 27.01.2017

Põhitegevuse tulem

2 797

0

Kokku rahavood põhitegevusest

2 797

0

20 918

0

-20 504

0

414

0

Kokku rahavood

3 211

0

Raha ja raha ekvivalentide muutus

3 211

0

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

3 211

0

Rahavood põhitegevusest

Rahavood finantseerimistegevusest
Saadud laenud
Saadud laenude tagasimaksed
Kokku rahavood finantseerimistegevusest
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Kokku netovara
Akumuleeritud tulem
Aruandeaasta tulem

0

0

27.01.2017

0

0

Aruandeaasta tulem

2 797

2 797

31.12.2017

2 797

2 797
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
Seikluspunkt MTÜ 2017 a 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. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud
eurodes, täpsusaste täiseurodes.

Raha
Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.
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).
Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse võimaluse korral iga ostja kohta eraldi. Kui nõuete individuaalne hindamine ei ole nõuete arvust
tulenevalt võimalik, siis hinnatakse individuaalselt ainult olulisi nõudeid. Ülejäänud nõudeid hinnatakse kogumina, arvestades eelmiste
aastate kogemust laekumata jäänud nõuete osas. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt
laekuvate nõuete kulu vähendamisena.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad
Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja
maksumusega alates 1000 eurot.
Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast (k.a tollimaks ja muud mittetagastatavad
maksud) ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja -asukohta. Materiaalset
põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest
tulenevad allahindlused.
Amortisatsiooni arvestamist alustatakse hetkest, mil vara on kasutatav vastavalt juhtkonna poolt plaanitud eesmärgil ning lõpetatakse
kui lõppväärtus ületab bilansilist jääkmaksumust, vara lõpliku eemaldamiseni kasutusest või ümberklassifitseerimisel "müügiootel
põhivaraks". Igal bilansipäeval hinnatakse kasutatavate amortisatsioonimäärade, amortisatsioonimeetodi ning löppväärtuse põhjendatust.

Finantskohustised
Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad, väljastatud võlakirjad 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.

Tulud
Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu
on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline. Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise
järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtudes valmidusastme meetodist.
Seotud osapooled
Seotud isikud on töötajad, juhatuse liikmed, nendega seotud ettevõtted ja nende lähisugulased.
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Lisa 2 Tööjõukulud
(eurodes)

27.01.2017 31.12.2017

27.01.2017 27.01.2017

Palgakulu

901

0

Sotsiaalmaksud

397

0

26

0

179

0

Kokku tööjõukulud

1 503

0

Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide
otsese kuluna

1 503

0

31.12.2017

27.01.2017

3

3

Pensionikulu
Üksikisiku tulumaks

Lisa 3 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga

Füüsilisest isikust liikmete arv
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