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Sihtasutus AKADEEMIAKE 2012. a. majandusaasta aruanne

Tegevusaruanne

Sihtasutus Akadeemiake (edaspidi SA Akadeemiake) tegeleb oma põhikirjaliste eesmärkide täitmisega – ajakirja "Akadeemiake"

väljaandmisega. SA Akadeemiake on asutatud 16.07.2007

SA AKADEEMIAKE on loodud vahendite kogumiseks, vahendamiseks ja jaotamiseks (vara valitsemiseks ja kasutamiseks), et anda välja

vanemale koolieale suunatud teaduslikku ajakirja „Akadeemiake“ ja korraldada sellega vahetult seotud tegevusi, et

* toetada ja edendada õpilaste teaduslikku tegevust, luues eeldused varaseks kokkupuuteks iseseisva teadustööga ja tõstes õpimotivatsiooni;

* anda õpilastele võimalus avaldada oma uurimusi ning analüüse;

* pakkuda täiendavat erialast lugemisvara kõigiks ainetundideks;

* pakkuda nii õpilastele, õpetajatele kui ka koolidele enese proovilepaneku ning võrdlemise võimalust üleriigilisel tasemel;

* kasvatada õpilastes ajakirja „Akadeemia“ tulevasi lugejaid.

Eesmärkide saavutamiseks on SA AKADEEMIAKE esimesel aruandeaastal välja andnud neli numbrit ajakirja „Akadeemiake“ (2007/1, 2008/1,

2008/2, 2008/3) ja levitanud neid koolidele Internetis tellimise alusel. 2009. majandusaastal on SA AKADEEMIAKE välja andnud kolm ajakirja

"Akadeemiake" numbrit (2009/1, 2009/2 ja 2009/3). 2010. majandusaastal on välja antud samuti kaks ajakirja "Akadeemiake" numbrit (2010/1,

2010/2) ning 2011. aastal samuti kaks ajakirja "Akadeemiake" numbrit (2011/1, 2011/2). 2012. aastal anti välja kolm ajakirja (2012/1, 2012/2,

2012/3)

2011. aasta septembris lõpetas SA AKADEEMIAKE paberkandjal ajakirja tootmise ning jätkas e-ajakirja väljaandmisega, milleks arendati välja

uus veebikeskkond samale aadressile (www.akadeemiake.ee). 2011. aasta sügisel ilmus ka esimene e-ajakiri. internetis, mis on kõigile

huvilistele kättesaadav. Aruandeperioodil ja edaspidi on antud ja plaanis anda välja e-ajakirja samamoodi nagu eelnevalt paberkandjal ajakirja

ehk kaks kuni kolm ajakirja numbrit aastas.

SA AKADEEMIAKE juhatus koosneb kolmest liikmest, nõukogu võib olla 3-50 liikmeline. Aruandeaastal kuulus nõukokku kolm liiget. SA

AKADEEMIAKE juhatus ja nõukogu töötavad vabatahtlikkuse alusel. Aruandeperioodil ei ole juhatuse ja nõukogu liikmetele arvestatud tasusid

ega muid olulisi soodustusi.

Aruandeperioodil ei ole SA AKADEEMIAKE teinud peale e-ajakirja väljaandmiseks sobiva veebikeskkonna investeeringu muid olulisi

investeeringuid, olulisi investeeringuid ei ole plaanis ka 2013. aastaks. SA AKADEEMIAKE finantseeris oma tegevust erinevatelt asutustelt

taotletud ja saadud toetustega. Edaspidi finantseeritakse sihtasutuse tegevust peamiselt toetustega. Perioodil 2013-2014 rahastab SA

Akadeemiakese tegevust Haridus- ja Teadusministeerium.
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Sihtasutus AKADEEMIAKE 2012. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2012 31.12.2011 Lisa nr

Varad    

Käibevara    

Raha 11 795 2 752  

Nõuded ja ettemaksed 10 10  
Varud 247 293 2

Kokku käibevara 12 052 3 055  

Kokku varad 12 052 3 055  

Kohustused ja netovara    

Kohustused    

Lühiajalised kohustused    

Laenukohustused 242 242  

Võlad ja ettemaksed 0 24  

Kokku lühiajalised kohustused 242 266  

Kokku kohustused 242 266  

Netovara    

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 2 789 8 273  

Aruandeaasta tulem 9 021 -5 484  

Kokku netovara 11 810 2 789  

Kokku kohustused ja netovara 12 052 3 055  
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Sihtasutus AKADEEMIAKE 2012. a. majandusaasta aruanne

Tulemiaruanne
(eurodes)

 2012 2011 Lisa nr

Tulud    

Annetused ja toetused 14 137 6 583  

Tulu ettevõtlusest 30 391  

Kokku tulud 14 167 6 974  

Kulud    

Mitmesugused tegevuskulud -1 228 -9 644  

Tööjõukulud -3 919 -2 554 3

Muud kulud -3 -266  

Kokku kulud -5 150 -12 464  

Põhitegevuse tulem 9 017 -5 490  

Finantstulud ja -kulud 4 6  

Aruandeaasta tulem 9 021 -5 484  
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Sihtasutus AKADEEMIAKE 2012. a. majandusaasta aruanne

Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2012 2011 Lisa nr

Rahavood põhitegevusest    

Põhitegevuse tulem 9 017 -5 490  

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus 0 313  

Varude muutus 46 4 488 2

Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus -24 -88  

Laekunud intressid 4 6  

Kokku rahavood põhitegevusest 9 043 -771  

 

Rahavood finantseerimistegevusest    

Saadud laenud 0 242  

Kokku rahavood finantseerimistegevusest 0 242  

Kokku rahavood 9 043 -529  

 

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 2 752 3 281  

Raha ja raha ekvivalentide muutus 9 043 -529  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 11 795 2 752  
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Sihtasutus AKADEEMIAKE 2012. a. majandusaasta aruanne

Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2010 8 273 8 273

Aruandeaasta tulem -5 484 -5 484

31.12.2011 2 789 2 789

Aruandeaasta tulem 9 021 9 021

31.12.2012 11 810 11 810
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Sihtasutus AKADEEMIAKE 2012. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

SA Akadeemiake 2012. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamise tavaga.

Hea raamatupidamise tava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad

Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid ning riigi raamatupidamise üldeeskirjas sätestatud nõuded.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Bilansis kajastatakse raha kirjel kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke (v.a. arvelduskrediit) ning lühiajalisi või katkestatavaid tähtajalisi

deposiite. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid põhitegevusest kaudsel meetodil. Investeerimis-ja finantseerimistegevusest

tulenevaid rahavoogusid otsemeetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena kajastatakse sihtasutuse tegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõuded ostjate vastu on kajastatud korrigeeritud

soetusmaksumuses. Iga konkreetse kliendi laekumata arved on hinnatud eraldi.

Varud

Varud võetakse arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukuludest, tootmiskuludest ja muudest otsestest kulutustest, mis on vajalikud

varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse.

Varude soetusmaksumuse arvestuspõhimõtted

Varud on bilansis kajastatud individuaalse hindamise meetodil.

Finantskohustused

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.

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi

kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.

Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast.

Annetused ja toetused

Toetused kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulud, mille kompenseerimiseks toetused on mõeldud. Toetused, mida

saadakse eelmistel perioodidel tekkinud kulude eest või millega ei kaasne täiendavaid tulevikku suunatud tingimusi, kajastatakse tuluna

perioodis, millal toetuse saamine aset leidis. Toetust ei kajastata tuluna enne, kui eksisteerib piisav kindlus, et ettevõte vastab

toetuse saamisega seotud tingimustele ja toetus laekub. Toetusega kaasnevaid võimalikke kohustusi kajastatakse aruandes eraldiste

või tingimuslike kohustustena.

Seotud osapooled

Sihtasutuse Akadeemiake aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks juhatuse liikmeid.
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Sihtasutus AKADEEMIAKE 2012. a. majandusaasta aruanne

Lisa 2 Varud
(eurodes)

 31.12.2012 31.12.2011

Valmistoodang 247 293

Kokku varud 247 293

2012. aastal ei lisandunud lattu ajakirju, sest ajakirju anti 2012. aastal välja ainult e-ajakirjadena. Laos kajastuvad eelmiste aastate

varasemad ajakirjade numbrid ning vähenemine on tingitud nende müügist.

Lisa 3 Tööjõukulud
(eurodes)

 2012 2011

Palgakulu 2 916 1 900

Sotsiaalmaksud 1 003 654

Kokku tööjõukulud 3 919 2 554

Püsivalt töötas väikese osalise tööajaga ja töövõtulepingute alusel kaks töötajat.

Lisa 4 Seotud osapooled
(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

 31.12.2012 31.12.2011

Kohustused Nõuded Kohustused

Asutajad ja liikmed 242 0 242

Raamatupidamiskohustuslane ei ole tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestanud tasusid ja muid olulisi soodustusi.



Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 25.06.2013

Sihtasutus AKADEEMIAKE (registrikood: 90008057) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on

elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi Allkirjastaja roll Allkirja andmise aeg

TRIIN KÄPP Juhatuse liige 25.06.2013

LIINA KANGER Juhatuse liige 25.06.2013

ÕIE-LIISI LIPMAA Juhatuse liige 25.06.2013



Tegevusalad
Tegevusala EMTAK kood Põhitegevusala

Ajakirjade jm perioodika kirjastamine 58141 Jah

Sidevahendid
Liik Sisu

Mobiiltelefon +372 56671810

E-posti aadress kangerliina@hotmail.com

Veebilehe aadress www.akadeemiake.ee


