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Tegevusaruanne 

Sihtasutus Akadeemiake (edaspidi SA AKADEEMIAKEぶ デWｪWﾉWH ﾗﾏ; ヮﾛｴｷﾆｷヴﾃ;ﾉｷゲデW WWゲﾏ@ヴﾆｷSW 

デ@ｷデﾏｷゲWｪ; に ﾛヮｷﾉ;ゲデW デW;S┌ゲ;ﾃ;ﾆｷヴﾃ; ゎAﾆ;SWWﾏｷ;ﾆWゎ ┗@ﾉﾃ;;ﾐSﾏｷゲWｪ;く SA AKADEEMIAKE on asutatud 

16.07.2007 

SA AKADEEMIAKE on loodud vahendite kogumiseks, vahendamiseks ja jaotamiseks (vara 

┗;ﾉｷデゲWﾏｷゲWﾆゲ ﾃ; ﾆ;ゲ┌デ;ﾏｷゲWﾆゲぶが Wデ ;ﾐS; ┗@ﾉﾃ; valdavalt vanemale koolieale suunatud teadusliku 

suunitlusega ;ﾃ;ﾆｷヴﾃ; ずAﾆ;SWWﾏｷ;ﾆWさ ﾃ; ﾆﾗヴヴ;ﾉS;S; ゲWﾉﾉWｪ; ┗;ｴWデ┌ﾉデ ゲWﾗデ┌S デWｪW┗usi, et 

 デﾗWデ;S; ﾃ; WSWﾐS;S; ﾛヮｷﾉ;ゲデW デW;S┌ゲﾉｷﾆﾆ┌ デWｪW┗┌ゲデが ﾉ┌┌Wゲ WWﾉS┌ゲWS ┗;ヴ;ゲWﾆゲ ﾆﾗﾆﾆ┌ヮ┌┌デWﾆゲ 

ｷゲWゲWｷゲ┗; デW;S┌ゲデﾜﾜｪ; ﾃ; デﾛゲデWゲ ゲWﾉﾉW ﾉ@Hｷ ﾛヮｷﾏﾗデｷ┗;デゲｷﾗﾗﾐｷき  

 ;ﾐS; ﾛヮｷﾉ;ゲデWﾉW ┗ﾛｷﾏ;ﾉ┌ゲ ;┗;ﾉS;S; ﾗﾏ; ┌┌ヴｷﾏ┌ゲｷ ﾐｷﾐｪ esseesid;  

 ヮ;ﾆﾆ┌S; デ@ｷWﾐS;┗;デ Wヴｷ;ﾉ;ゲデ ﾉ┌ｪWﾏｷゲvara erinevateks ainetundideks ﾃ; ﾛヮヮW;ｷﾐWデW 

ﾉﾛｷﾏｷﾏｷゲWﾆゲ;  

 ヮ;ﾆﾆ┌S; ﾐｷｷ ﾛヮｷﾉ;ゲデWﾉWが ﾛヮWデ;ﾃ;デWﾉW/juhendajatele kui ka koolidele enese proovilepaneku ning 

┗ﾛヴSﾉWﾏｷゲW ┗ﾛｷﾏ;ﾉ┌ゲデ ┑ﾉWヴｷｷｪｷﾉｷゲWﾉ デ;ゲWﾏWﾉき  

 ﾆ;ゲ┗;デ;S; ﾛヮｷﾉ;ゲデWゲ huvi teaduse vastu ja selle kaudu tulevasi teaduskirjanduse sh. ajakirja 

ずAﾆ;SWWﾏｷ;さ ﾉ┌ｪWﾃ;ｷS. 

EWゲﾏ@ヴﾆｷde saavutamiseks annab SA AKADEEMIAKE ｷｪ;ﾉ ;;ゲデ;ﾉ ┗@ﾉﾃ; ﾆ;ﾆゲ ﾆ┌ﾐｷ ﾆﾗﾉﾏ ;ﾃ;ﾆｷヴﾃ; 

ずAkadeemiakeさ numbritが ﾏｷゲ ゲｷゲ;ﾉS;┗;S ﾛヮｷﾉ;ゲデW WWﾉヴWデゲWﾐゲWWヴｷデ┌S ﾃ; ﾆWWﾉWﾉｷゲWﾉデ デﾗｷﾏWデ;デ┌S 

┌┌ヴｷﾏｷゲデﾜｷS. Üﾆゲ ;ﾃ;kirja number sisaldab keskmiselt ヶ ;ヴデｷﾆﾉｷデ ふ┌┌ヴｷﾏｷゲデﾜﾜS ┗ﾛｷ WゲゲWWSぶく 2015. aastal 

anti ┗@ﾉﾃ; kolm ajakｷヴﾃ; ずAﾆ;SWWﾏｷ;ﾆWさ ﾐ┌ﾏHヴｷデ ふヲヰヱヵっヱが ヲヰヱヵっヲが ヲヰヱヵ/3).  

ヲヰヱヱく ;;ゲデ; ゲWヮデWﾏHヴｷゲ ﾉﾛヮWデ;ゲ SA AKADEEMIAKE paberkandjal ajakirjana ilmumise ning alustati e-

ajakｷヴﾃ; ┗@ﾉﾃ;;ﾐSﾏｷゲWｪ; veebikeskkonnas www.akadeemiake.ee. ヲヰヱヵく ; ﾉ@Hｷゲ ﾆﾗS┌ﾉWｴデ ヮﾛｴﾃ;ﾉｷﾆ┌ 

uuenduse ﾐｷﾐｪ ﾐ┑┑S ﾗﾐ ;ﾃ;ﾆｷヴｷ ｴﾛﾉヮゲ;ゲデｷ ﾉﾗWデ;┗ ﾆ; ﾆﾛｷﾆｷSWゲ ﾐ┌デｷゲW;SﾏWデWゲく  

SA AKADEEMIAKE juhatus koosneb kolmest liikmest ja ﾐﾛ┌ﾆﾗgu samuti kolmest liikmest. SA 

AKADEEMIAKE ﾃ┌ｴ;デ┌ゲ ﾃ; ﾐﾛ┌ﾆﾗｪ┌ デﾜﾜデ;┗;S ┗;H;デ;ｴデﾉｷﾆﾆ┌ゲW ;ﾉ┌ゲWﾉく Aヴ┌;ﾐSWヮWヴｷﾗﾗSｷﾉ Wｷ ﾗﾉW ﾃ┌ｴ;デ┌ゲW 

ﾃ; ﾐﾛ┌ﾆﾗｪ┌ ﾉｷｷﾆﾏWデWﾉW ;ヴ┗Wゲデ;デ┌S デ;ゲ┌ゲｷS Wｪ; tehtud muid soodustusi.  2015. a osalesid 

Akadeemiakese kolleegiumi liikmed Poゲﾆ; Aﾆ;SWWﾏｷ;ゲ ﾃ; S;;ヴWﾏ;; MｷﾐｷデW;S┌ゲヮ@W┗;SWﾉ 

(superviisorina).  

Perioodil 01.01.2015-30.06.2016 rahastab SA AKADEEMIAKEse tegevust Haridus- ja 

Teadusministeerium. 
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2015 31.12.2014 Lisa nr

Varad    

Käibevara    

Raha 6 363 11 468  

Nõuded ja ettemaksed 115 0  

Varud 55 247 2

Kokku käibevara 6 533 11 715  

Kokku varad 6 533 11 715  

Kohustused ja netovara    

Kohustused    

Lühiajalised kohustused    

Võlad ja ettemaksed 3 902 9 000  

Kokku lühiajalised kohustused 3 902 9 000  

Kokku kohustused 3 902 9 000  

Netovara    

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 2 715 3 485  

Aruandeaasta tulem -84 -770  

Kokku netovara 2 631 2 715  

Kokku kohustused ja netovara 6 533 11 715  
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Sihtasutus AKADEEMIAKE 2015. a. majandusaasta aruanne

Tulemiaruanne
(eurodes)

 2015 2014 Lisa nr

Tulud    

Annetused ja toetused 5 106 9 219 3

Kokku tulud 5 106 9 219  

Kulud    

Mitmesugused tegevuskulud -3 036 -3 759  

Tööjõukulud -2 154 -6 226 4

Muud kulud 0 -4  

Kokku kulud -5 190 -9 989  

Põhitegevuse tulem -84 -770  

Aruandeaasta tulem -84 -770  
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Sihtasutus AKADEEMIAKE 2015. a. majandusaasta aruanne

Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2015 2014

Rahavood põhitegevusest   

Põhitegevuse tulem -84 -770

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus -115 0

Varude muutus 192 0

Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus -5 098 4 150

Kokku rahavood põhitegevusest -5 105 3 380

Kokku rahavood -5 105 3 380

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 11 468 8 088

Raha ja raha ekvivalentide muutus -5 105 3 380

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 6 363 11 468
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2013 3 485 3 485

Aruandeaasta tulem -770 -770

31.12.2014 2 715 2 715

Aruandeaasta tulem -84 -84

31.12.2015 2 631 2 631
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Sihtasutus AKADEEMIAKE 2015. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

SA Akadeemiake 2015. 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.

SA Akadeemiake 2015. a. raamatupidamise aruande koostamisel on lähtutud sihtasutuse tegevuse jätkuvusest.

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.

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 sihtasutus 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 ja tegevjuhti.

Lisa 2 Varud
(eurodes)

 31.12.2015 31.12.2014

Valmistoodang 55 247

Kokku varud 55 247
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Sihtasutus AKADEEMIAKE 2015. a. majandusaasta aruanne

Laos kajastuvad 2007-2011. aastate Akadeemikakese säilitatavad eksemplarid.

Lisa 3 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

 31.12.2013 Saadud Tagastatud Tulu 31.12.2014

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks  

Haridus- ja Teadusministeerium

(2013-2014)
4 500 -4 500

SA Eesti Teadusagentuur 5 000 -281 -4 719 0

Haridus- ja Teadusministeerium

(2015-2016)
9 000 9 000

Kokku sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks
4 500 14 000 -281 -9 219 9 000

Kokku sihtotstarbelised tasud,

annetused ja toetused
4 500 14 000 -281 -9 219 9 000

 

 31.12.2014 Saadud Tagastatud Tulu 31.12.2015

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks  

Haridus- ja Teadusministeerium

(2015-2016)
9 000 -5 106 3 894

Kokku sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks
9 000 -5 106 3 894

Kokku sihtotstarbelised tasud,

annetused ja toetused
9 000 -5 106 3 894

Lisa 4 Tööjõukulud
(eurodes)

 2015 2014

Palgakulu 1 610 4 642

Sotsiaalmaksud 544 1 584

Kokku tööjõukulud 2 154 6 226

2015. aastal töötas püsivalt osalise töökoormusega kaks inimest, kelle töökoormused jäid alla poole ametikoha.
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Lisa 5 Seotud osapooled
(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

 31.12.2015

Kohustused

Tegev- ja kõrgem juhtkond

ning olulise osalusega

eraisikust omanikud ning

nende valitseva või olulise

mõju all olevad ettevõtjad

7

2015 Ostud

Tegev- ja kõrgem juhtkond ning

olulise osalusega eraisikust

omanikud ning nende valitseva

või olulise mõju all olevad

ettevõtjad

1 320

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja

muud olulised soodustused
  

 2015 2014

Arvestatud tasu 1 325 3 602

Raamatupidamiskohustuslane on maksnud tegevjuhile esimesel poolaastal igakuiselt töötasu ning teisel poolaastal tasu

juhtimisteenuse osutamise eest tasu. Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale ei ole aruandlusperioodil arvestanud muid tasusid

ega tehtud muid olulisi soodustusi.


