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Tegevusaruanne
Sihtasutus Akadeemiake (edaspidi SA AKADEEMIAKE) tegeleb oma põhikirjaliste eesmärkide
täitmisega – õpilaste teadusajakirja Akadeemiake väljaandmisega. SA AKADEEMIAKE on
asutatud 16.07.2007 ning tähistab käesoleval aastal üheteistkümnendat tegevusaastat.
SA AKADEEMIAKE on loodud vahendite kogumiseks, vahendamiseks ja jaotamiseks (vara
valitsemiseks ja kasutamiseks), et anda välja valdavalt vanemale koolieale suunatud teadusliku
suunitlusega ajakirja Akadeemiake ja korraldada sellega vahetult seotud tegevusi, et
● toetada ja edendada õpilaste teaduslikku tegevust, luues eeldused varaseks
kokkupuuteks iseseisva teadustööga ja tõstes selle läbi õpimotivatsiooni;
● anda õpilastele võimalus avaldada oma uurimusi ning esseesid;
● pakkuda täiendavat erialast lugemisvara erinevateks ainetundideks ja õppeainete
lõimimiseks;
● pakkuda nii õpilastele, õpetajatele/juhendajatele kui ka koolidele enese proovilepaneku
ning võrdlemise võimalust üleriigilisel tasemel;
● kasvatada õpilastes huvi teaduse vastu ja selle kaudu tulevasi teaduskirjanduse sh.
ajakirja Akadeemia lugejaid.
Eesmärkide saavutamiseks annab SA AKADEEMIAKE igal aastal välja kolm ajakirja
Akadeemiake numbrit, mis sisaldavad
eelretsenseeritud ja keeleliselt toimetatud
õpilasuurimusi. Üks ajakirja number sisaldab keskmiselt kaheksat uurimistööd. 2017. aastal anti
välja kolm ajakirja Akadeemiake numbrit (2017/1, 2017/2, 2017/3). Lisaks tutvustati ilmunud
uurimistöid ERR teadusportaalis Novaator, kus ilmus kuus Akadeemiakese uurimustel
põhinevat lühiartiklit. Samuti valmistati ette 2018.a esimest Akadeemiakese numbrit.
Alates 2011. aasta septembrist on SA AKADEEMIAKE välja andnud e-ajakirja veebikeskkonnas
www.akadeemiake.ee.
2017. a. osalesid Akadeemiakese kolleegiumi liikmed Poska Akadeemias (Tartu Jaan Poska
Gümnaasium) superviisoritena ning infostendi ja jaotmaterjalidega Õpilaste Teadusfestivalil
(korraldaja Eesti Teadusagentuur).
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. Ajakirja Akadeemiake toimetuskolleegiumi kuulub vähemalt 20 aktiivset
liiget, kes toimetavad töid tasuta ja vabatahtliku tööna.
Aruandeperioodil on tegevjuhile ja juhatuse liikmetele makstud ajakirja töö korraldamise, artiklite
toimetamise ja uudislugude kirjutamise eest lepingu alusel töötasusid, kuid ei ole juhatuse ja
nõukogu liikmetele arvestatud juhatuse või nõukogu liikme tasusid ega tehtud muid soodustusi.
2017. aastal rahastas sihtasutuse AKADEEMIAKE tegevust sihtasutus Eesti Teadusagentuur
ning Haridus- ja Teadusministeerium.
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2017

31.12.2016

7 412

4 281

0

17

55

55

7 467

4 353

7 467

4 353

0

351

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused

5 726

1 210

Kokku lühiajalised kohustised

5 726

1 561

5 726

1 561

2 792

2 631

-1 051

161

1 741

2 792

7 467

4 353

Lisa nr

Varad
Käibevarad
Raha
Nõuded ja ettemaksed
Varud
Kokku käibevarad
Kokku varad
Kohustised ja netovara
Kohustised
Lühiajalised kohustised
Võlad ja ettemaksed

Kokku kohustised

2

Netovara
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem
Aruandeaasta tulem
Kokku netovara
Kokku kohustised ja netovara
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Tulemiaruanne
(eurodes)

2017

2016

Annetused ja toetused

7 040

6 946

Kokku tulud

7 040

6 946

Mitmesugused tegevuskulud

-4 884

-3 573

Tööjõukulud

-3 186

-3 212

Muud kulud

-21

0

-8 091

-6 785

Põhitegevuse tulem

-1 051

161

Aruandeaasta tulem

-1 051

161

Lisa nr

Tulud

Kulud

Kokku kulud

3
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2017

2016

-1 051

161

17

98

Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus

4 165

-2 341

Kokku rahavood põhitegevusest

3 131

-2 082

Kokku rahavood

3 131

-2 082

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses

4 281

6 363

Raha ja raha ekvivalentide muutus

3 131

-2 082

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

7 412

4 281

Rahavood põhitegevusest
Põhitegevuse tulem
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Kokku netovara
Akumuleeritud tulem
31.12.2015
Aruandeaasta tulem
31.12.2016
Aruandeaasta tulem
31.12.2017

2 631

2 631

161

161

2 792

2 792

-1 051

-1 051

1 741

1 741
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
SA Akadeemiake 2017. 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 2017. aasta 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.
Finantskohustised
Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad 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 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)
Varad bruto soetusmaksumuses
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31.12.2015

Saadud

Tagastatud

Tulu

31.12.2016

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
Haridus- ja Teadusministeerium
(2015-2016)

3 894

-578

SA Eesti Teadusagentuur

4 840

-3 316

0

-3 630

1 210

Kokku sihtfinantseerimine
tegevuskuludeks

3 894

4 840

-578

-6 946

1 210

Kokku sihtotstarbelised tasud,
annetused ja toetused

3 894

4 840

-578

-6 946

1 210

31.12.2016

Saadud

Tagastatud

Tulu

31.12.2017

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
SA Eesti Teadusagentuur

1 210

Haridus- ja Teadusministeerium

-41

-1 169

0

0

5 726

5 726

Kokku sihtfinantseerimine
tegevuskuludeks

1 210

5 726

-41

-1 169

5 726

Kokku sihtotstarbelised tasud,
annetused ja toetused

1 210

5 726

-41

-1 169

5 726

Lisa 3 Tööjõukulud
(eurodes)

Palgakulu
Sotsiaalmaksud
Kokku tööjõukulud

2017

2016

2 381

2 410

805

811

3 186

3 221

2017. aastal töötas osalise töökoormusega kolm inimest, kelle töökoormused jäid alla poole ametikoha.

Lisa 4 Seotud osapooled
(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes
31.12.2016
Nõuded
Tegev- ja kõrgem juhtkond
ning olulise osalusega
eraisikust omanikud ning
nende valitseva või olulise
mõju all olevad ettevõtjad

17
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2016
Tegev- ja kõrgem
juhtkond ning olulise
osalusega eraisikust
omanikud ning nende
valitseva või olulise
mõju all olevad
ettevõtjad

2017. a. majandusaasta aruanne

Ostud

1 320

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja
muud olulised soodustused

Arvestatud tasu

2017

2016

3 186

2 368

Raamatupidamiskohustuslane on maksnud tegevjuhile tasu juhtimise eest. Samuti kahele juhatuse liikmele töötasu Akadeemiakse artiklite
keeletoimetamise ja uudislugude kirjutamise eest.
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale ei ole aruandlusperioodil arvestanud muid tasusid ega tehtud muid olulisi soodustusi.
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