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LOODUSSEIKLUSED OÜ ESIMENE

TEGEVUSARUANNE
2019

Koostas:
Toomas Matisen
infosüsteemide juht
Kinnitas:
Gedy Matisen
juhataja

Loodusseiklused OÜ

ETTEVÕTTE
LOOMISE LUGU
Loodusseiklused OÜ sündis 9.10.2018
õhtul kui Gedy ja Toomas Matisen
arutlesid oma hubases kodus inimeste
väärtushinnangute ja laste kasvatamise
üle. Ühine visioon sellest, kuidas
seikluspedagoogika, mängulisus
igapäevaelus ning loodushoidu ja
aktiivset liikumist toetavad
peretraditsioonid vormimad ettevõtlikke,
loovaid, sotsiaalselt pädevaid ja
enesekindlaid inimesi, andis hoogu juba
ammusele unistusele - luua ettevõte,
mis pakub omanäolisi ning
personaalseid seiklus- ja matkategevusi
just nendel eesmärkidel.

Illustreeriv foto "Helesinine unistus"

MEIE SLOGAN ON
"LIIGU JA MÕTLE!"

Loodusseikluste OÜ eesmärgiks on
propageerida liikumist Eesti looduses
koos mängulise matka- ja
seiklustegevusega, toetada
suhtlemisoskuste ja loovuse arengut,
loodushoidlikku ja tervislikku eluviisi
ning pakkuda erinevaid eneseväljenduse
ja elamusterohkete traditsioonide
algatamise võimalusi. Selleks pakub
ettevõte erinevaid õpitubasid,
meeskonnamänge, personaliseeritud
matka- ja seiklustegevusi erinevas
vanuses era- ning juriidilistele isikutele.
nii eesti kui inglise keeles.
Illustreeriv foto "Liigu ja mõtle"
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TEGEVUSED
kuni 31.12.2019

BILANSS
kuni 31.12.2019

Alustava ettevõttena otsustasime
esimesel tegevusaastal pühendada
aega teenuste arendamiseks ja
testimiseks, visuaalse identiteedi
loomiseks, veebilehe arendamiseks,
äri- ja turundusplaani koostamiseks,
rahastusvõimaluste uurimiseks,
täiendkoolituste läbimiseks,
raamatupidamise ABC ja
väikeettevõtte juhtimise tagamaade
tundmaõppimiseks.
Koostöös Tartu loodusmajaga loodi
huviringi juhendajatele koolitus
matkaringi juhendamisest ning alustati
perekondliku seiklusmängu
"Näljamängud" loomist.
Koostöös Eesti Matkaliiduga korraldati
Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks
jõulumatk.

Koostööd idandati ka Saue linna
Ettevõttel on 1 juhatuse liige,
kellele 2018-2019.aastal töötasu ei asumiseltsi ning Eesti Skautide
Ühinguga.
makstud.
Esimese tegevusaasta peamised tegevusvaldkonnad:
Muu mujal liigitamata koolitus (85599);
Muu mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused (93299)

Loodusseiklused OÜ

KASUMIARUANNE
kuni 31.12.2019
Peamised toote- ja teenusegrupid:

Lastega rollimängumatka testimas

Seiklus- ja matkakool - koolitused ja kursused, kus õpitakse ühiselt
meeskonnatöö käigus matkamise või matka korraldamise põhitõdesid.
Personaalne matka- ja seiklustegevus - kliendi soovidele vastava
matka/seikluse korraldamine looduses perekondlikuks tähtpäevaks,
kihluseks, sporditegevuseks, aktiivseks koolipäevaks, sünnipäevaks vms.
2019. aasta kulutused tehti just selliste testürituste läbiviimiseks, lisaks
koolitati kahte tasuta tööd tegevat osanikku.
Korralised matka- ja seiklusmängud - tegevused, kus lahendatakse
mõistatusi metsas, rabas, vee peal, rannikul ja puua otsas, rakendatakse
erinevaid kaasamise meetodeid ja õpitakse tundma nii loodust,
kultuuriväärtusi kui ka iseenda mugavuspiire, ning soovi korral
võisteldakse, et olla "naabrist parem".
Virtuaalseiklused - virtuaalsete elamuskogemuste pakkumine vaba aja
sisustamiseks kui ka omalaadseks teraapiaks nii vanadekodudes,
noortekeskustes, koolides, kontorites kui ka kodudes. 2020. aastal
soetatakse Valve Indeks VR seadmeid, et edasi anda kõrgekvaliteetseid
kogemusi nii vee all kui ka taevapiiril seigeldes.
Töölepinguga
töötajaid 2019.a.
polnud.

Meie esimene
tegevusaasta plaan
oli endale selgeks
teha kõik ettevõtluse
nüansid ning
eelkõige tegeleda
arendustööga!
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ETTEVÕTTE
TULEVIKUPLAANID

Toomas kaugel matkamas ja seiklusideid kogumas

Olulised arendustegevused, mis viivad
meid 2020.aasta epideemiast edasi:

Esimese tegevusaasta
arendustööd ja
testüritused olid just
vilju kandmas, ent siis
tuli koroonaviirus.

2020. aasta koroonaviiruse epideemia on
juba mõjutanud ja mõjutab ka edaspidi
meie järgnevate majandusaastate
tulemusi.
Hoogustunud on siseturism ja
veebilahenduste kasutamine. Oluline on
hügieeni- ja ohutusnõuete järgimine ning
elanikele turvaliste ning tervistavate
teenuste/toodete pakkumine.
Meie suunaks on virtuaalsete
seiklustegevuste hoogsam turundamine,
testimine ja erinevate lahenduste
projekteerimine. See idee tekkis meil
Gedy vanaema, Juuditi,eluaegsest
unistusest - käia ära mägedes. Nüüd
võimaldab virtuaalmaailm tal selle matka
tõesti ette võtta.
Samuti töötame olemasolevatele
teenustele välja kontaktivabad vormid
ning oleme valis ka uuteks
viiruspuhanguteks, jätkates personaalsete
teenuste pakkumist üksikutele huntidele,
paaridele ning peredele.

Gedy matkajatega infot vahetamas

Loodusseiklused OÜ

MEIE MEESKOND
2019. AASTAL

Gedy Matisen
teenuste arendustööd ja testimine
juhatuse liikme ülesanded
koostööpakettide loomine

Toomas Matisen
infosüsteemide loomine ja haldamine
seikluselementide tootmine
raamatupidamise korraldamine

Liisgren Pärnsalu
turundusplaani koostamine
turundusmaterjalide loomine
seiklusürituse abi
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2019

31.12.2018

2 863

1 233

0

240

2 863

1 473

2 863

1 473

Varad
Käibevarad
Raha
Nõuded ja ettemaksed
Kokku käibevarad
Kokku varad
Kohustised ja omakapital
Omakapital
Osakapital nimiväärtuses
Sissemaksmata osakapital
Aruandeaasta kasum (kahjum)
Kokku omakapital
Kokku kohustised ja omakapital

2 500

2 500

0

-2 500

363

1 473

2 863

1 473

2 863

1 473
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Kasumiaruanne
(eurodes)

2019

09.10.2018 31.12.2018

1 480

1 480

Kaubad, toore, materjal ja teenused

-578

0

Mitmesugused tegevuskulud

-539

-7

Ärikasum (kahjum)

363

1 473

Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist

363

1 473

Aruandeaasta kasum (kahjum)

363

1 473

Müügitulu
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
Osaühing Loodusseiklused (registrikoodiga 14582810) asutati 9.10.2018 ning seetõttu on tegu ettevõtte esimese majandusaasta aruandega,
mis kajastab 12 kuu asemel 15 kuud ehk majandusaasta aruande perioodiks sel korral 9.10.2018-31.12.2019.
Raamatupidamises kasutatakse arvestuspõhimõtteid ning informatsiooni esitlusviisi kooskõlas Eesti Vabariigis kehtivast raamatupidamise
seaduses sätestatud nõuete ja alusprintsiipidega, järgides Eesti head raamatupidamistava ja ettevõtte raamatupidamise sise-eeskirja.
Osaühingi raamatupidamisaruanded koostatakse juhindudes alljärgnevatest õigusaktidest:
1.raamatupidamise aastaaruannete koostamisel juhindutakse raamatupidamise seadusest ja Raamatupidamistoimkonna juhenditest;
2.raamatupidamise aastaaruandes kasutatakse raamatupidamise seaduse lisas 1 toodud bilansiskeemi ja lisas 2 toodud kasumiaruandeskeemi
nr 1;
3.aastaaruande lisad koostatakse vastavalt raamatupidamise seaduse lisale 3.
Kasumiaruande koostamisel on kasutatud EV raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr.1.
Aastaaruanne on koostatud eurodes ja täisarvudes.
Osaühing kasutab järgmist tarkvara:
-Töötasude arvestus, põhivarade arvestus – Merit Aktiva
-Finantsraamatupidamine, ostu- ja müügikontod - Merit Aktiva

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused
Tegemist on ettevõtte esimese majandusaasta aruandega.
Majandustehingud kirjendatakse raamatupidamisregistrites nende toimumise momendil või vahetult pärast seda.
Raamatupidamisregister vormistatakse nii kronoloogilises kui süstemaatilises järjekorras. Kontode aruandeid ja registreid säilitatakse serveris
ja/või paberil väljatrükituna.
Arvestamisel kasutatakse alljärgnevaid algdokumente:
-Arved (ostuarved, müügiarved)
-Sularaha kviitungid, tšekid
-Kassa sissetuleku orderid ja kassa väljamineku orderid
-Avansi- ja töölähetusaruanded
-Palga dokumendid (koondpalgalehed, palgalehed)
-Pangakonto väljavõtted
-Ümberhindlus- ja mahakandmisaktid (põhivara, kaubad)
-Ostu- ja müügilepingud, rendilepingud, tasaarvlemislepingud
-Raamatupidamisõiendid
-Inventuurilehed
Andmete registritesse kirjendamisel on aluseks majandustehinguid tõestavad algdokumendid või algdokumentide alusel
koostatud koonddokumendid. Raamatupidamise algdokument on majandustehingu toimumist kinnitav kirjalik tõend, millel peavad
olema järgmised andmed:
1.dokumendi nimetus ja number;
2.koostamise kuupäev;
3.tehingu majanduslik sisu;
4.tehingu arvnäitajad (kogus, hind, summa);
5.tehingu osapoolte nimed;
6.tehingu osapoolte asu- või elukoha aadressid;
7.majandustehingut kirjendavat raamatupidamiskohustuslast esindava isiku allkiri (allkirjad), mis kinnitab (kinnitavad) majandustehingu
toimumist;
8.vastava raamatupidamiskirjendi järjekorranumber.
Aruande koostamisel tehtavate reguleerimiskannete algdokumendiks on raamatupidamises koostatud raamatupidamisõiend.
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Raamatupidamisõiendil asendab tehingu osapoolte nimed ja asu- või elukoha aadressid algdokumendi koostaja nimi.

Vigade korrigeerimine
Raamatupidamise alg- ja koonddokumentidel olevat informatsiooni ning raamatupidamiskirjendeid ei ole lubatud kustutada ega teha
neis õiendita parandusi. Ebakorrektne raamatupidamiskirjend parandatakse paranduskirjenditega, mis peab sisaldama viidet parandatava
raamatupidamiskirjendi järjekorranumbrile. Kui parandus ei põhine algdokumendil, tuleb koostada parandust selgitav raamatupidamisõiend
(parandusdokument).
Paranduse tegija märgib parandusdokumendile kuupäeva, millal parandus tehti, oma allkirja, tehingu majandusliku sisu ja paranduse
sisu. Varasemat algdokumenti ja lausendit tuleb täiustada viitega hilisemale parandusdokumendile ja - kirjendile.
Raamatupidamise algdokumendid komplekteerib ning kontrollib ja viseerib juhataja ning esitab raamatupidamisteenust tegevale isikule
hiljemalt järgmise kuu 8. kuupäevaks.

Finantsvarad
Inventuurid on korralised ja erakorralised.
Varade, vahendite ja võlgnevuste korralised inventuurid viiakse läbi järgmisteks tähtaegadeks:
1.nõuete ja kohustuste inventuur - üks kord aastas 31. detsembril;
2.varade inventuur (põhivara, varud, bilansivälised varad) - üks kord aastas perioodil 01. november – 31.detsember.
Inventuuri ulatus, põhjus, läbiviija ja tulemus esitatakse vajadusel kirjalikult juhatuse otsusel.
Erakorralised inventuurid viiakse läbi varguste ja riisumiste juhtude avastamisel ning peale tulekahju (viivitamata) ja materiaalselt vastutavate
isikute vahetumisel.Inventuuri läbiviimine on kohustuslik materiaalselt vastutava töötajaga töölepingu ja materiaalse vastutuse
lepingu lõppemisel.
Materiaalselt vastutav on töötaja, kes töölepingujärgsete ülesannete täitmise käigus vastutab osaühingile kuuluvate rahaliste ja
muude materiaalsete väärtuste vastuvõtmise, hoidmise, väljastamise või kasutamise eest vastavalt materiaalse vastutuse lepingule.
Nõuete ja kohustuste inventuuri viib läbi raamatupidaja või juhatuse poolt määratud isik, kes koostab ning saadab deebitoridele ja kreeditoridele
saldoteatised. Saldoteatistest jääb osaühingile koopia.
Varade inventuuri viib läbi juhatuse poolt määratud isik, kes väljastab inventuuridokumendi, kus on kajastatud varade olemasolu ja seisukord.

Raha
Rahalised vahendid hoitakse pangas arvelduskontol ja sularaha kassas.
Kassaoperatsioonide arvestust peab juhataja. Sularaha limiiti ei kehtestata, samas hoitakse sularaha kassas minimaalsel hulgal. Iga
sularaha tehingu kohta koostatakse kassa sissetuleku või väljamineku order. Kassaraamatut peetakse arvutis, trükitakse välja
vastavalt vajadusele vähemalt kord kuus.
Pangaarvelduste teostamiseks kasutatakse panganduses üldkehtivaid dokumendivorme, peamiselt aga elektroonilisi pangaprogramme,
mille kaudu teostatakse elektroonilisi ülekandeid.
Elektroonilisi ülekandeid on õigus teostada juhatajal ja isikutel, kellega on sõlmitud vastavasisulise lepingu
Järgneb loetelu põhilistest kontodest, mida ettevõtte majandusarvestuses kasutab.
1000 – Kassa
1010 – LHV pangakonto – ettevõtte põhikonto
1200 – Ostjatelt laekumata arved
1350 – Ettemaksed tarnijatele
1832 – Arvutid ja arvutisüsteemid põhivara
1833 - Arvutid ja arvutisüsteemid põhivara akumuleeritud kulum
1840 – Muu materiaalne põhivara
1841 - Muu materiaalse põhivara akumuleeritud kulum
2110 – Võlad tarnijatele
2910 – Osakapital nimiväärtuses
2970 – Eelmiste perioodide jaotamata kasum
3000 – Kauba, teenuse müük eestis 20%
4050 - Muud materjalid (põhitegevusega seotud)
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4320 – IT teenused, arvutitarvikud
4360 - Riigilõiv
4370 – Konsultatsioonid, koolitused
4710 - Palgakulu

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustised
Välisvaluutades ei arveldata.
Nõuded ja ettemaksed
Ostjatelt laekumata arveid hinnatakse bilansis, lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Ostjatelt laekumata arved, mille laekumine
on ebatõenäoline, tuleb kanda kuludesse. Iga arve laekumise tõenäosust hinnatakse individuaalselt.
Varud
Varude jäägid saadakse inventuuriandmetest.
Varude soetusmaksumuse arvestuspõhimõtted
Soetusmaksumuse kindlaksmääramiseks kasutatakse FIFO (First in – First out) meetodit.
Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad
Põhivara arvestust peetakse kasutades majandustarkvara Merit Aktiva.
Materiaalseks põhivaraks on vara, mida kasutatakse enda majandustegevuses pikema ajavahemiku jooksul kui 1 aasta ja mille
soetusmaksumus on alates 300 eurot ühiku kohta.
Materiaalne põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, mittetagastatavatest maksudest ja otseselt
soetamisega seotud kulutustest. Maa võetakse arvele soetusmaksumuses.
Materiaalne põhivara koosneb piiratud ja piiramata kasutusega materiaalsest põhivarast. Piiratud kasutusega materiaalselt põhivaralt
arvestatakse amortisatsiooni, piiramata kasutusega põhivaradelt amortisatsiooni ei arvestata. Piiramata kasutusega põhivara on maa.
Materiaalset põhivara ja selle liikumist arvestatakse kontoplaanis kajastatud kontodel.
Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud
väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Immateriaalse põhivara hulka kuuluvad kaubamärgid, patendid, litsentsid, kasutusõigused, tarkvara, kvoodid ja muud füüsilise
substantsita varad, mida ettevõte kasutab toodete tootmisel, teenuste osutamisel või halduseesmärkidel ja kavatseb kasutada pikema
perioodi jooksul kui üks aasta ja mille soetusmaksumus on alates 300 eurot ühiku kohta.
Immateriaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud kulutustest.
Immateriaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse
langusest tulenevad allahindlused.
Immateriaalset põhivara amortiseeritakse lineaarselt arvestades kasulikku eluiga kuni 20 aasta jooksul.

Amortisatsiooni arvestus toimub lineaarsel meetodil.
Vara hakatakse amortiseerima tema kasutuselevõtmise hetkest ning seda tehakse kuni amortiseeritava osa täieliku amortiseerumiseni või
vara eemaldamiseni kasutusest. Kui täielikult amortiseerunud vara on veel kasutuses, kajastatakse bilansis nii soetusmaksumust
kui akumuleeritud kulumit seni, kuni vara on lõplikult kasutusest eemaldatud.
Põhivara amortisatsiooni arvestamisel lähtutakse üldjuhul järgmistest amortisatsioonimäärade vahemikkudest:
Ehitised 2-5 % aastas;
Masinad ja seadmed 20-30 % aastas;
Arvutustehnika 20 - 30 % aastas;
Muu materiaalne põhivara 20-30 % aastas.
Individuaalselt oluliste või ebastandartsete objektide puhul tuleb amortisatsioonimäär määrata igale varaobjektile eraldi, lähtudes konkreetse
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objekti eeldatavast kasulikust elueast.
Kui ilmneb, et vara tegelik kasulik eluiga on oluliselt erinev esialgu hinnatust, tuleb amortisatsiooniperioodi muuta.
Kasutamiskõlbmatuks muutunud põhivara mahakandmine toimub mahakandmisaktide alusel, kus on märgitud põhivara nimetus,
inventarinumber, soetamise aeg, soetusmaksumus, akumuleeritud kulum, mahakandmise aeg ja põhjus. Mahakandmine teostatakse
juhatuse otsusega.
Põhivara mahakandmiseks krediteeritakse põhivara kontot ja debiteeritakse akumuleeritud kulumi kontot. Juhul, kui põhivara
muutub kasutamiskõlbmatuks enne kui kogu mahakirjendamisele kuuluv summa on kuludesse kantud, tekib kahjum põhivara
likvideerimisest. Kahjum kajastatakse perioodi kasumiaruandes kuluna.

Finantskohustised
Ettevõtte kohustused jagunevad lühiajalisteks ja pikaajalisteks kohustusteks. Lühiajalised kohustused on kohustused, mille maksetähtaeg on
alla ühe aasta. Materiaalselt fikseeritavaid ja potentsiaalseid kohustusi, kulusid ja kahjumit, sealhulgas järgmisse majandusaastasse
üleminev puhkusereservi jääk, võetakse bilansis arvele ja kajastatakse kuludes.
Finantskohustusi kajastatakse bilansis üldjuhul korrigeeritud soetusmaksumuses.

Tulud
Osaühing kajastab finantsarvestuses oma tulusid ja kulusid vastavalt kasumiaruande skeemile nr. 1.
Tulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses.
Kui tasu kaupade eest laekub vahetult või lühikese perioodi jooksul pärast tehingu toimumist, võrdub müügitulu saadud või
saadaoleva rahasummaga (kolmandate osapoolte nimel kogutud summad ei ole ettevõtte tulu).
Kui tasu kaupade eest laekub alles teatud pikema ajaperioodi möödudes, kajastatakse müügitulu laekuva rahasumma nüüdisväärtuses.
Vahet saadaoleva tasu nominaalväärtuse ja õiglase väärtuse vahel kajastatakse
intressituluna müügi kajastamise ja tasu laekumise vahelise perioodi jooksul.
Kulud
Kulusid kajastatakse samas perioodis, kui kajastatakse nendega seotud tulusid. Kulutused, mis tõenäoliselt osalevad majandusliku
kasu tekitamisel järgmistel perioodidel, kajastatakse nende tekkimise hetkel varana ning kajastatakse kuluna perioodi(de)l, mil nad loovad
majanduslikku kasu.
Maksustamine
Osaühing Loodusseiklused koostab ja esitab raamatupidamise aruanded Statistikametile, Maksuametile ja teistele riiklikele ametkondadele
ja isikutele raamatupidamise seaduses ja teistes õigusaktides ettenähtud korras ja tähtaegadeks.

Lisa 2 Tööjõukulud
(eurodes)

2019

09.10.2018 31.12.2018

1

1

Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:
Juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liige

Ettevõttel pole täistööajaga töölepingu alusel töötavaid töötajaid.
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Lisa 3 Seotud osapooled
(eurodes)

Osanikeks on Gedy Matisen 50% ja Toomas Matisen 50%.
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Aruande digitaalallkirjad
Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2020
Loodusseiklused OÜ (registrikood: 14582810) 01.01.2019 - 31.12.2019 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt
kinnitanud:
Allkirjastaja nimi

Allkirjastaja roll

Allkirja andmise aeg

GEDY MATISEN

Juhatuse liige

29.06.2020

Resolutsioon:

Mina, Gedy Matisen, kiidan majandusaasta aruande heaks!

Kasumi jaotamise ettepanek
(eurodes)

31.12.2019
Aruandeaasta kasum (kahjum)

363

Kokku

363

Jaotamine
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale
jaotamist (katmist)

363

Kokku

363

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes
Tegevusala

EMTAK kood

Müügitulu
(EUR)

Müügitulu %

Põhitegevusala

Muu mujal liigitamata koolitus

85599

1200

81.08%

Jah

Muud mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused

93299

280

18.92%

Ei

Osanikud
Nimi / ärinimi

Isikukood /
registrikood /
sünniaeg

Elukoht / Asukoht

Osaluse suurus ja
valuuta

Toomas Matisen

38805072742

Eesti

1250 EUR
(Lihtomand)

Gedy Siimenson

48804234934

Eesti

1250 EUR
(Lihtomand)

Sidevahendid
Liik

Sisu

Mobiiltelefon

+372 56466887

Mobiiltelefon

+372 56315172

E-posti aadress

info@loodusseiklused.ee

Veebilehe aadress

www.loodusseiklused.ee

