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TEGEVUSARUANNE 
 
 
1. Üldiselt 
 
Tartu Ülikooli Sihtasutus (edaspidi Sihtasutus) asutati 7. juulil 1997. aastal. Tartu Ülikooli 
sihtasutuse peamine eesmärk on toetada stipendiumite ning preemiate loomise ja toetuste 
vahendamise teel ülikooliga seotud inimeste teadus- ja haridustegevust ning õppetööd. 
Sihtasutuse tegevuse määravad eelkõige ülikooli ja toetajate huvid. 

 
2.  Nõukogu 
 
Tartu Ülikooli Sihtasutust juhib 8-liikmeline nõukogu, kelle volitused algasid 2016.a. juunikuus 
ja kestavad neli aastat.  
Sihtasutuse nõukogu  koosseis: 
Mart Mägi – nõukogu esimees,  Statistikaameti peadirektor; 
Sten Luiga – advokaadibüroo Cobalt vanempartner, vandeadvokaat; 
Ruth Kotsar – AS Viljandi Aken ja Uks pearaamatupidaja; 
Mart Noorma  –  Tartu Ülikooli õppeprorektor; 
Jaan Tallinn –  Ambient Sound Investments partner; 
Andres Sutt – AS Eesti Energia regulaatorsuhete direktor; 
Peeter Saari – Tartu Ülikooli füüsika instituudi laborijuhataja, laineoptika professor, akadeemik; 
Kadi Lambot – OÜ Arstikeskus Confido juhatuse liige. 
 
Nõukogu liikmete töö toimub vabatahtlikkuse alusel ja nõukogu liikmetele nende ülesannete 
täitmise eest tasu ei maksta.  
 
 
3. Juhatus 
 
Sihtasutuse juhatus on üheliikmeline ja juhatuse liikme kohuseid täidab Triin Vakker, kes töötab 
sellel ametikohal alates 2013. aasta 1. detsembrist. 
 
 
4. Aruandeaasta olulisemad sündmused 
 
4.1. Stipendiumide ja preemiate määramine ja väljamaksmine 2016./2017. aastal 
 
Tartu Ülikooli sihtasutus maksis 2016. aastal ja 2017. aasta esimesel poolaastal välja stipendiume 
ja preemiaid kokku 57 erinevast fondist. Stipendiumikonkurssidele laekus kokku 671 taotlust, 
mille hulgast stipendiumikomisjonid valisid välja 142 stipendiaati. Nimetatud perioodil määrati 
stipendiumiteks kokku 267 657 eurot. Lisaks maksti 2016.-2017. aastal välja 142 550 eurot 2015. 
ja 2016.a. määratud stipendiume ning 2017. aasta 30. juuni seisuga jäi väljamaksmiseks 7500 
eurot.  
 



2016./2017. majandusaastal määrati stipendiumid järgmiselt: 
 
Stipendiaadid 2016. aasta sügissemestril 
 
1. Valda ja Bernard Õuna mälestusfondi stipendium (1 stipendium 5000 eurot) – Anne-Mari 
Anton Willmore , TÜ meditsiiniteaduste valdkonna doktorant. 
 
2. Tartu Raefondi stipendium (10 stipendiumi kokku 6400 eurot) – Minna Mari Lett , TÜ 
meditsiiniteaduste valdkonna üliõpilane; Hendrik Rummel  – TÜ meditsiiniteaduste valdkonna 
põhiõppe üliõpilane; Katre Sai, TÜ sotsiaalteaduste valdkonna magistrant; Meril Mägi , TÜ 
sotsiaalteaduste valdkonna bakalaureuseõppe üliõpilane; Iryna Krepchuk , TÜ sotsiaalteaduste 
valdkonna bakalaureuseõppe üliõpilane Kerttu Palginõmm, TÜ humanitaarteaduste ja kunstide 
valdkonna doktorant; Elis Rodendau, TÜ humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna magistrant; 
Ove Korjus, TÜ loodus- ja täppisteaduste valdkonna doktorant; Elmo Libek – TÜ loodus- ja 
täppisteaduste valdkonna magistrant; Ruta Veigure, TÜ loodus- ja täppisteaduste valdkonna 
doktorant.  
 
Tartu Raefondi preemia (1 preemia 2900 eurot) – Maido Merisalu, TÜ loodus- ja täppisteaduste 
valdkonna doktorant/kiletehnoloogia labori insener.  
 
3. Ants ja Maria Silvere ning Sigfried Panti mälestusstipendium (12 stipendiumi kokku 18 000 
eurot) – Enel Tubin, TÜ sotsiaalteaduste valdkonna bakalaureuseõppe üliõpilane; Liis Sepandi, 
TÜ loodus- ja täppisteaduste valdkonna bakalaureuseõppe üliõpilane; Anton Jakovlev, TÜ 
meditsiiniteaduste valdkonna põhiõppe üliõpilane; Julia Bolšakova, TÜ loodus- ja täppisteaduste 
valdkonna bakalaureuseõppe üliõpilane; Eleri Helimets – TÜ humanitaarteaduste ja kunstide 
valdkonna bakalaureuseõppe üliõpilane; Kristel Kaun , TÜ sotsiaalteaduste valdkonna 
bakalaureuseõppe üliõpilane; Anne Kokkov, TÜ humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna 
doktorant; Sheila Kolk, TÜ sotsiaalteaduste valdkonna magistrant; Helen Maria Raadik, TÜ 
sotsiaalteaduste valdkonna üliõpilane; Ursula Rummel, TÜ humanitaarteaduste ja kunstide 
valdkonna bakalaureuseõppe üliõpilane; Juta Mae, TÜ loodus- ja täppisteaduste valdkonna 
bakalaureuseõppe üliõpilane; Liis Kask, TÜ sotsiaalteaduste valdkonna üliõpilane.  
 
4. Andreas ja Elmerice Traksi stipendium (7 stipendiumi kokku 13 500 eurot) – Sander 
Pajusalu, TÜ meditsiiniteaduste valdkonna doktorant; Paul-Sander Vahi, TÜ meditsiiniteaduste 
valdkonna arst-resident; Birgit Aasa, TÜ sotsiaalteaduste valdkonna magistrant; Bret Kuldsaar , 
TÜ meditsiiniteaduste valdkonna arst-resident; Maili Vilson , TÜ sotsiaalteaduste valdkonna 
doktorant; Deniss Sõritsa, TÜ meditsiiniteaduste valdkonna doktorant; Kristi Anderson , TÜ 
meditsiiniteaduste valdkonna põhiõppe üliõpilane.  
 
5. TÜ seitsmenda samba fondi stipendium (1 stipendium 3000 eurot) – Roland Väli, TÜ loodus- 
ja täppisteaduste valdkonna doktorant;  
 
6. Hea Tahte Fondi stipendium õpetajakoolituse üliõpilastele (1 stipendium 1350 eurot) – Saskia 
Sadrak, TÜ humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna magistrant.  
 
7. Peeter Põllu stipendium (1 stipendium 1920 eurot) – Kairi Nurk , TÜ loodus- ja täppisteaduste 
valdkonna magistrant. 
 
8. Laste Kliiniliste Uuringute fondi stipendium (1 stipendium 950 eurot) – Marianne Saard, TÜ 
meditsiinteaduste valdkonna doktorant.  
 



9. Heidi-Ingrid Maaroosi stipendium (1 stipendium 1000 eurot) – Oskar Appelberg, TÜ medit-
siiniteaduste valdkonna põhiõppe üliõpilane.  
 
10. Hilda ja Harry Mägi stipendium (1 stipendium 2000 eurot) – Lidiia Zhytnik , TÜ medit-
siiniteaduste valdkonna doktorant.  
 
11. Professor Ülo Leppiku stipendium (1 stipendium 3000 eurot) – Aleksei Rakitin, TÜ medit-
siiniteaduste valdkonna doktorant.  
 
12. Liisa Kolumus mälestusfondi stipendium (2 stipendiumi kokku 5000 eurot) – Sten Saar, TÜ 
meditsiiniteaduste valdkonna doktorant; Hiie Soeorg, TÜ meditsiiniteaduste valdkonna 
doktorant.  
 
13. Lembit Allikmetsa stipendium (2 stipendiumi kokku 4000 eurot) – Johannes Pärtel 
Truusalu, TÜ meditsiiniteaduste valdkonna põhiõppe üliõpilane; Maarja Hallik , TÜ 
meditsiiniteaduste valdkonna doktorant.  
 
14. Professor Marika Mikelsaare stipendium (1 stipendium 500 eurot) – Natalia Šebunova, TÜ 
meditsiiniteaduste valdkonna põhiõppe üliõpilane; 
 
15. Jüri Uluotsa mälestusfondi stipendium (1 stipendium 2000 eurot) – Marten Seppel, TÜ 
humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna varauusaja dotsent.  
 
16. Professor Atko Meeme Viru stipendium (2 stipendiumi kokku 2000 eurot) – Kerli Mooses, 
TÜ meditsiiniteaduste valdkonna doktorant; Mati Arend , TÜ meditsiiniteaduste valdkonna 
doktorant. 
 
17. Fred Kudu stipendium (1 stipendium 960 eurot) – Jaak-Heinrich Jagor, TÜ meditsiini-
teaduste valdkonna magistrant.  
 
18. Arno Mägi stipendium (1 stipendium 2000 eurot) – Holger Nõmm, TÜ sotsiaalteaduste 
valdkonna doktorant.  
 
19. Urmas Sõõrumaa stipendium (2 stipendiumi kokku 3200 eurot) – Liisbet Lillo , TÜ 
sotsiaalteaduste valdkonna magistrant; Kaie Rosin, TÜ sotsiaalteaduste valdkonna doktorant.  
 
20. Eduard ja Eero Raigi stipendium (2 stipendiumi kokku 3000 eurot) – Carolin Toomingas, 
TÜ sotsiaalteaduste valdkonna magistrant; Mari-Ann Meigo , TÜ sotsiaalteaduste valdkonna 
magistrant.  
 
21. Karl ja Erika Inno stipendium (1 stipendium 1300 eurot) – Lolita Bagojan, TÜ 
sotsiaalteaduste valdkonna bakalaureuseõppe üliõpilane.  
 
22. Voldemar Jaanbergi stipendium (4 stipendiumi kokku 8000 eurot) – Nataliia Ostapenko, TÜ 
sotsiaalteaduste valdkonna doktorant; Isaac Nana Akuffo, TÜ sotsiaalteaduste valdkonna 
doktorant; Epp Kõster, TÜ sotsiaalteaduste valdkonna magistrant; Teele Treiel, TÜ 
sotsiaalteaduste valdkonna magistrant.  
 
23. Reet Montoneni mälestusfondi stipendium (1 stipendium 650 eurot) – Lisanna Pertens, TÜ 
sotsiaalteaduste valdkonna magistrant.  
 



24. Corpore kommunikatsioonistipendium (2 stipendiumi kokku 2000 eurot) – Kristiina 
Ojamets, TÜ sotsiaalteaduste valdkonna magistrant; Kärt Kaasik , TÜ sotsiaalteaduste 
valdkonna bakalaureuseõppe üliõpilane.  
 
25. Dr Leander-Georg Vehiku stipendium (1 stipendium 1000 eurot) – Kristiina Juhkami , TÜ 
meditsiiniteaduste valdkonna põhiõppe üliõpilane.  
  
26. Ole Golubjatnikovi mälestusstipendium (1 stipendium 1500 eurot) – Silver Savi, TÜ loodus- 
ja täppisteaduste valdkonna magistrant.  
 
27. Anu Raua stipendium (2 stipendium kokku 2000 eurot) – Marit Külv , TÜ 
humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna üliõpilane; Malvo Tominga, TÜ humanitaarteaduste ja 
kunstide valdkonna üliõpilane.  
 
28. TÜ teaduskooli Jaan Tallinna stipendium (6 stipendiumi kokku 27 250 eurot) – Hanna Maria 
Saik, Tallinna Reaalkooli abiturient; Eva- Maria Tõnson, Hugo Treffneri Gümnaasiumi 
abiturient; Timothy Henry Charles Tamm, Harvardi ülikooli üliõpilane; Raul Rinken, Imperial 
College London’i üliõpilane; Carel Kuusk, Tallinna Reaalkooli abiturient; Ervin Oro , TÜ 
loodus- ja täppisteaduste valdkonna bakalaureuseõppe üliõpilane.  
 
29. Linda Martis-Jaansoni stipendium (1 stipendium 1000 eurot) – Monica Kiisler , TÜ 
meditsiiniteaduste valdkonna magistrant. 
 
30. Ernst Jaaksoni mälestusstipendium (1 stipendium 15 000 eurot) – Martin Mooses, TÜ 
meditsiiniteaduste valdkonna lektor.  
 
31. Eesti Lähiajaloo sihtkapitali stipendium (4 stipendiumi kokku 20 500 eurot) – Olaf 
Mertelsmann, TÜ humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna uusima aja dotsent;  Hiljar 
Tammela, Eesti Ajaloomuuseumi teadur; Maarja Lõhmus , teadur; Immanuel Volkonski, TÜ 
humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna magistrant.  
 
 
Stipendiaadid 2017. aasta kevadsemestril: 
 
1. Võõrkeelse väitekirja eestikeelse resümee stipendium (5 stipendiumi kokku 2500 eurot) – 
Jaak-Albert Metsoja, TÜ loodus- ja täppisteaduste doktor; Lauri Juhan Liivamägi , TÜ loodus- 
ja täppisteaduste doktor; Hardo Becker, EMÜ doktor; Marko Teder , EMÜ doktor; Olga 
Einasto, TÜ sotsiaalteaduste doktor.  
 
2. Eestikeelse terminoloogia sihtstipendium (3 stipendium kokku 2200 eurot) – Nele Nutt, TTÜ 
inseneriteaduskonna lektor; Madis Vasser, TÜ loodus- ja täppisteaduste valdkonna doktorant; 
Anne Kokkov, TÜ humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna doktorant.  
 
3. Edith Reimani stipendium (1 stipendium 1500 eurot) – Nele Laos, TLÜ ühiskonnateaduste 
instituudi magistrant 
 
4. Ahti Pae stipendium (1 stipendium 1000 eurot) – Kristin Saar , TÜ sotsiaalteaduste valdkonna 
üliõpilane. 
 
5. Karine ja Martin Koobase stipendium (4 stipendiumi kokku 6000 eurot) – Mari-Ann Loosaar , 
TÜ humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna magistrant; Keit Mõisavald, TÜ humani-



taarteaduste ja kunstide valdkonna magistrant; Kaidi Kolsar , TÜ humanitaarteaduste ja kunstide 
valdkonna bakalaureuseõppe üliõpilane; Hanna Pook, TÜ humanitaarteaduste ja kunstide 
valdkonna magistrant.  
 
6. Professor Olevi Kulli mälestusfond (1 stipendium 1000 eurot) – Annika Meitern , TÜ loodus- 
ja täppisteaduste valdkonna doktorant.  
 
7. Valda ja Bernard Õuna mälestusstipendium (1 stipendium 5000 eurot) – Silva Kasela, TÜ 
loodus- ja täppisteaduste valdkonna doktorant.  
 
8. Ruth Käbini stipendium (2 stipendiumi kokku 2000 eurot) – Silver Heinsar, TÜ 
meditsiiniteaduste valdkonna põhiõppe üliõpilane; Hanna Kadri Metsvaht, TÜ 
meditsiiniteaduste valdkonna põhiõppe üliõpilane.  
 
9. Nadia Walteri stipendium (3 stipendiumi kokku 6000 eurot) – Kati Toom , TÜ 
meditsiiniteaduste valdkonna doktorant; Marianne Toom, TÜ meditsiiniteaduste valdkonna 
doktorant; Oliver Härmson, TÜ meditsiiniteaduste valdkonna põhiõppe üliõpilane.  
 
10. Perekond Tchishevsky stipendium (4 stipendiumi kokku 4000 eurot) – Siim-Sander Murik , 
TÜ sotsiaalteaduste valdkonna üliõpilane; Gertrud Alatare , TÜ sotsiaalteaduste valdkonna 
üliõpilane; Kadri Orula , TÜ sotsiaalteaduste valdkonna magistrant; Lauri Kepler , TÜ 
sotsiaalteaduste valdkonna üliõpilane.  
 
11. Lydia ja Felix Krabi stipendium (5 stipendiumi kokku 10 000 eurot) – Mai-Britt Tänava , TÜ 
loodus- ja täppisteaduste valdkonna magistrant; Kärt Kanger , TÜ loodus- ja täppisteaduste 
valdkonna doktorant; Kaarin Parts , TÜ loodus- ja täppisteaduste valdkonna doktorant; Mart 
Kiis , TÜ loodus- ja täppisteaduste valdkonna bakalaureuseõppe üliõpilane; Kristofer Nõges, TÜ 
loodus- ja täppisteaduste valdkonna bakalaureuseõppe üliõpilane.  
 
12. Heinz Martin Ederma stipendium (1 stipendium 1000 eurot) – Mihkel Ilisson, TÜ loodus- ja 
täppisteaduste valdkonna doktorant.  
 
13. Ole Golubjatnikovi mälestusstipendium (1 stipendium 1500 eurot) – Alvar Aasna, TÜ 
loodus- ja täppisteaduste valdkonna magistrant.  
 
14. Jaan Einasto rahvusvaheline stipendium (1 stipendium 2000 eurot) – Taavi Tuvi , TÜ loodus- 
ja täppisteaduste valdkonna doktorant.  
 
15. Heino Kruse stipendium (2 stipendiumi kokku 3000 eurot) – Andrus Lomp, TÜ 
meditsiiniteaduste valdkonna põhiõppe üliõpilane;  Mari-Anne Vals, TÜ meditsiiniteaduste 
valdkonna doktorant.  
 
16. Andreas ja Elmerice Traksi stipendium (7 stipendium kokku 15 000 eurot) – Anastasia 
Pavelkovich, TÜ meditsiiniteaduste valdkonna doktorant; Elen Vettus, TÜ meditsiiniteaduste 
valdkonna arst-resident; Deniss Sõritsa, TÜ meditsiiniteaduste valdkonna doktorant; Gert 
Siniloo, TÜ sotsiaalteaduste valdkonna magistrant; Kadri Rekker , TÜ meditsiiniteaduste 
valdkonna doktorant; Daisy Kudre, TÜ meditsiiniteaduste valdkonna magistrant; Birgitta Ots , 
TÜ sotsiaalteaduste valdkonna magistrant.  
 
17. Erich Rannu perekonna stipendium (2 stipendiumi kokku 8000 eurot) – Ott Salmar, TÜ 
sotsiaalteaduste valdkonna magistrant; Ermo Tikk , TÜ sotsiaalteaduste valdkonna magistrant.  



 
18. Puhk-Mörneri stipendium (2 stipendiumi kokku 2000 eurot) – Taavi Koppel, TÜ 
humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna magistrant; Karin Visnapuu , TÜ sotsiaalteaduste 
valdkonna magistrant.  
 
19. Voldemar Siimoni stipendium (4 stipendiumi kokku 6000 eurot) – Svea Tarkin, TÜ 
humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna bakalaureuseõppe üliõpilane; Kata Maria Saluri , TÜ 
humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna magistrant; Aivo Põlluäär, TÜ humanitaarteaduste ja 
kunstide valdkonna magistrant; Tolheishel Kahling, TÜ humanitaarteaduste ja kunstide 
valdkonna magistrant. 
 
20. Eesti Rahvuskomitee Ühendriikides stipendium (1 stipendium 1500 eurot) – Liisi Veski , TÜ 
humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna doktorant.  
 
21. Perekond Maimetsa stipendium EMTA üliõpilastele (1 stipendium 1380 eurot) – Ekke 
Västrik , Eesti Muusika- ja teatriakadeemia magistrant.   
 
22. Olev ja Talvi Maimetsa stipendium (3 stipendiumi kokku 3840 eurot) – Silva Lilleorg , TÜ 
loodus- ja täppisteaduste valdkonna doktorant; Mariann Koel , TÜ loodus- ja täppisteaduste 
valdkonna doktorant; Johanna Luige, TÜ loodus- ja täppisteaduste valdkonna magistrant.  
 
23. Linda Martis-Jaansoni stipendium (1 stipendium 1000 eurot) – Maris Pagel, TÜ 
meditsiiniteaduste valdkonna magistrant.  
 
24. Teldersi sihtkapitali stipendium (5 stipendium kokku 1000 eurot)  - Teldersi  rahvusvahelise 
harjutuskohtu võistluse TÜ esindusvõistkond: Alan Paas, Taavi Kõiv, Helery Maidlas, Carmel 
Tellis, Heli Hirsik.  
 
25. TÜ teaduskooli Jaan Tallinna stipendium (3 stipendiumi kokku 13 312 eurot) – Elo Maria 
Pauman, Hugo Treffneri Gümnaasiumi abiturient; Hanna Britt Soots, TÜ loodus- ja 
täppisteaduste valdkonna bakalaureuseõppe üliõpilane; Oleg Košik, TÜ loodus- ja täppisteaduste 
valdkonna süsteemibioloogia teadur.  
 
Matemaatika- ja informaatikaõpetaja magistriõppe stipendium (8 stipendiumi kokku 3200 eurot) 
– TÜ loodus- ja täppisteaduste valdkonna magistiõppe üliõpilased: Getriin Aaviste, Merlin 
Joala, Kairi Nurk, Nele Rosenberg, Liisi Röömel, Kristina Šabunova, Terttu Tammaru, 
Marjo Toomik.   
 
 
4.2. Stipendiumifondide arendamine 
 
2016./2017.  majandusaasta jooksul loodi juurde viis uut stipendiumit:   Professor Lembit Allikmetsa stipendium – stipendium on mõeldud TÜ meditsiiniteaduste 

valdkonna arstiteaduse õppekavade üliõpilastele, kellel on väljapaistvad tulemused õppe- 
või teadustöös.   AS Cleveroni stipendium – stipendiumi eesmärk on toetada Tartu Ülikooli arvutitehnika 
bakalaureuseõppekava, robootika ja arvutiteaduse ingliskeelse magistriõppekava, füüsika 
bakalaureuse- ja magistriõppekavade ning informaatika bakalaureuse- ja magistri-
õppekavade üliõpilaste õpinguid ning ühtlasi kindlustada vastavate erialade spetsialistide 
järelkasv Cleveronis. 



 Eesti Kindlustusseltside Liidu stipendium – stipendiumi eesmärk on toetada Tartu 
Ülikooli kindlustus- ja finantsmatemaatika eesti- ja inglisekeelsetel magistriõppekavadel 
õppivate üliõpilaste õpinguid ning kindlustada vastava eriala spetsialistide järelkasv 
Eestis.  Matemaatika- ja informaatikaõpetaja magistriõppe stipendium - stipendiumi eesmärk on 
toetada Tartu Ülikooli matemaatika- ja informaatikaõpetaja magistriõppekava üliõpilaste 
õppetööd ning kindlustada vastava eriala õpetajate järelkasv Eestis.   Miljon+ artiklikonkursi stipendium – stipendiumi eesmärk on motiveerida TÜ liikmeid 
kirjutama õigusteaduslikke ja advokatuuriga seotud eestikeelseid vikiartikleid 

 
 
4.3. Sihtasutusele Liisa Kolumbuse Mälestusfondi poolt annetatud omandireformi käigus 

tagastatud vara jääk 
 

2010.a. annetas Liisa Kolumbuse mälestusfond sihtasutusele 5 omandireformi käigus tagastatud 
kinnistut Tallinnas Pirita linnaosas. 
Sihtasutuse nõukogu otsusega (nr 20130711 – 03) alustati 2013. aastal viie Tallinnas, Pirita linna-
osas asuva kinnistu võõrandamise protsessi.  
2016. aasta novembris toimus müügitehing, mille tulemusel võõrandati Tallinnas, aadressil 
Rahvakooli tee 20a, 22, 24 ja 26 kinnistud. Nelja objekti müügihind oli 510 000 eurot. Rahaline 
laekumine läks täiendavaks sissemakseks Liisa Kolumbuse mälestusfondi peale otse- ja 
halduskulude maha arvamist. 
Majandusaasta lõpu seisuga jäi müümata sihtasutusele kuuluv kinnistu Tallinnas, aadressil 
Hunditubaka tee 1.  
 

 
5. Tegevusplaanid ja –suunad järgnevaks perioodiks 
 
Stipendiumifondide loomine ja sihtasutuse edasine arendamine  
 
2017-2019.a. jooksul plaanib TÜ sihtasutus koostöös Tartu Ülikooliga läbi viia rahvusülikooli 
100. aastapäevaks annetuskampaania. Eesmärk on leida uusi võimalusi nii olemasolevate kui uute 
stipendiumite finantseerimiseks ning ülikooli põhitegevuse toetamiseks.  
2017. aasta suvel valmis sihtasutuse uus veebileht koos uue visuaali ja tehnilise platvormiga 
stipendiumitaotluste administreerimiseks. Uuendusena on sihtasutuse kodulehel nüüdsest 
annetuskeskkond, mille vahendusel on võimalik teha annetusi kasutades selleks kas pangalinke 
või krediitkaardimakse lahendust. Toetada saab nii olemasolevaid fonde kui ka 
ühisrahastuskampaaniate projekte. Nimetatud uuendused lihtsustavad oluliselt annetuste tegemist.  
Kavas on jätkata olemasolevate fondide korrastamine, mis kätkeb endas ka väiksemate fondide 
liitmist või stipendiumite jagamise põhimõtete muutmist, et tagada regulaarsus stipendiumite 
väljaandmisel. Uute fondide ja stipendiumite loomisel pöörame tähelepanu valdkondadele, mis  
ülikooli jaoks prioriteetsed.  
 



Investeerimisportfelliga seotud tegevused 
 
Investeeringute haldamisel on alates 2017. aasta kevadest partneriks Swedbank. Investeerimis-
poliitika aluseks on 2016. aasta kevadel sihtasutuse nõukogu poolt vastu võetud investeerimis-
deklaratsioon.  
 
 
6.  Investeerimispoliitika majandusaastal ja järgnevatel aastatel 
 
Tartu Ülikooli sihtasutuse investeerimisvara juhib Swedbank, kes oma tegevuses lähtub 
sihtasutuse ja Swedbanki vahel sõlmitud investeerimisnõustamise lepingust ja  investeerimis-
deklaratsioonist. 2017./2018. aastal jätkame kokkulepitud strateegia elluviimist.  
 
 
7. Üldise makromajandusliku tegevuskeskkonna ja muud mõjud  
  
Tegevuskeskkonna üldine makromajanduslik areng mõjutab Tartu Ülikooli Sihtasutuse 
majandustulemust investeerimiskliima jahenemise kaudu.  
Tartu Ülikooli Sihtasutuse põhitegevus ei ole hooajaline ning sihtasutuse majandustegevus ei ole 
tsükliline.  
Tartu Ülikooli Sihtasutuse majandustegevusega ei kaasne olulisi keskkonna- ja sotsiaalseid 
mõjusid. 
Majandusaasta jooksul ega ka aruande koostamise perioodil ei ole ilmnenud valuutakursside ja 
börsikursside muutumisega seonduvaid riske. Pangadeposiitide intressimäärade langusega 
seonduvad riskid on sihtasutus maandanud pikemaajaliste positsioonide võtmise kaudu. 
 

8. Peamised finantssuhtarvud majandusaastal ja sellele eelnenud aastal 

       2016/2017  2015/2016 

ROA % (Return on Assets)    2,70     1,43 
ROE % (Return on Equity)     2,72     1,50 
 
ROA = Aruandeperioodi tulem / Varad * 100 
ROE = Aruandeperioodi tulem / Netovara *100 
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 30.06.2017 30.06.2016 Lisa nr

Varad    

Käibevarad    

Raha 565 832 1 450 238 2

Finantsinvesteeringud 3 106 060 1 304 377 3

Nõuded ja ettemaksed 0 1 679 4

Kokku käibevarad 3 671 892 2 756 294  

Põhivarad    

Finantsinvesteeringud 0 561 413 5

Materiaalsed põhivarad 436 866 6

Kokku põhivarad 436 562 279  

Kokku varad 3 672 328 3 318 573  

Kohustised ja netovara    

Kohustised    

Lühiajalised kohustised    

Võlad ja ettemaksed 16 474 152 836 7

Kokku lühiajalised kohustised 16 474 152 836  

Kokku kohustised 16 474 152 836  

Netovara    

Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses 639 639  

Reservid 3 555 872 3 117 530  

Aruandeaasta tulem 99 343 47 568  

Kokku netovara 3 655 854 3 165 737  

Kokku kohustised ja netovara 3 672 328 3 318 573  
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 01.07.2016 -

30.06.2017

01.07.2015 -

30.06.2016

Lisa nr

Tulud    

Netotulu finantsinvesteeringutelt 96 715 28 215 10

Muud tulud 53 127 66 759 11

Kokku tulud 149 842 94 974  

Kulud    

Mitmesugused tegevuskulud -18 474 -17 139 12

Tööjõukulud -31 588 -28 487 13

Põhivarade kulum ja väärtuse langus -430 -1 768 6

Muud kulud -7 -12  

Kokku kulud -50 499 -47 406  

Põhitegevuse tulem 99 343 47 568  

Aruandeaasta tulem 99 343 47 568  
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 01.07.2016 -

30.06.2017

01.07.2015 -

30.06.2016

Lisa nr

Rahavood põhitegevusest    

Põhitegevuse tulem 99 343 47 568  

Korrigeerimised    

Põhivarade kulum ja väärtuse langus 430 1 768 6

Muud korrigeerimised 390 774 272 075  

Kokku korrigeerimised 391 204 273 843  

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus -1 238 591 -891 400  

Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus -136 362 109 559  

Kokku rahavood põhitegevusest -884 406 -460 430  

Rahavood investeerimistegevusest    

Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade

soetamisel
0 -909 6

Kokku rahavood investeerimistegevusest 0 -909  

Kokku rahavood -884 406 -461 339  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 1 450 238 1 911 577  

Raha ja raha ekvivalentide muutus -884 406 -461 339  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 565 832 1 450 238 2
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Sihtkapital/Osakapital

nimiväärtuses

Reservid Akumuleeritud tulem

30.06.2015 2 767 925 0 78 169 2 846 094

Aruandeaasta tulem 0 0 47 568 47 568

Muud muutused

netovaras
350 244 0 -78 169 272 075

30.06.2016 3 118 169 0 47 568 3 165 737

Arvestuspõhimõtete

muutuste mõju
-3 117 530 3 117 530 0 0

Korrigeeritud saldo

30.06.2016
639 3 117 530 47 568 3 165 737

Aruandeaasta tulem 0 0 99 343 99 343

Muutused reservides 0 390 774 0 390 774

Muud muutused

netovaras
0 47 568 -47 568 0

30.06.2017 639 3 555 872 99 343 3 655 854
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Tartu Ülikooli Sihtasutuse perioodi 01.07.2016-30.06.2017 raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse

standardiga. Eesti finantsaruandluse standardi põhinõuded on kehtestatud Eesti raamatupidamise seaduses, mida täiendavad

Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates

arvestuspõhimõtetes.

Tulude-kulude aruanne on esitatud RTJ 14 alusel.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Alates 01.07.2016 kajastatakse väärtpaberitehingutega seotud kulusid tulemiaruandes tegevuskulude asemel kirjel

"Netotulu finantsinvesteeringutelt". Võrreldavuse huvides on andmeid korrigeeritud tagasiulatuvalt. Korrigeerimise tulemusena

vähenesid võrdlusperioodi kirje "Netotulu finantsinvesteeringutelt" saldo ja "Tegevuskulude" saldo 12 299 euro võrra.

Samuti on tagasiulatuvalt korrigeeritud väärtpaberitehingutelt teenitud intressitulude kajastamist netotulu finantsinvesteeringutelt

grupis. Korrigeerimise tulemusena "Netotulu finantsinvesteeringutelt" saldo ei muutunud.

Eelkirjeldatud korrigeerimised ei avaldanud mõju Tartu Ülikooli SA võrdlusperioodi tulemile.

Aruandeaastal muudeti netovara muutuste aruandes kajastuvate allfondide kajastamist tagasiulatuvalt. Edaspidi kajastatakse allfondides

olevaid vahendeid reservide kirjel ja kirjel „Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses“ kajastatakse sihtasutuse algkapitali. 

Eelkirjeldatud korrigeerimise mõju arvnäitajatele sisaldub netovara muutuste aruandes.

Raha

Rahana kajastatakse rahavoogude aruandes nõudmiseni hoiuseid pankades ja tähtajalisi hoiuseid tähtajaga kuni 3 kuud.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustised

Välisvaluutadeks on loetud kõik teised valuutad peale arvestusvaluuta euro. Välisvaluutas toimunud tehingute kajastamisel on aluseks võetud

tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Euroopa keskpanga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud monetaarsed varad ja –kohustised

(rahas tasutavad nõuded ja laenud), hinnatakse bilansipäeval ümber arvestusvaluutasse bilansipäeval kehtivate Euroopa

keskpanga valuutakurssidega.

Ümberhindamise tulemusena tekkinud kursikasumid ja -kahjumid esitatakse aruandeperioodi tulemiaruandes.

Finantsinvesteeringud

Finantsvarade oste ja müüke kajastatakse tehingupäeval.   

 

Õiglases väärtuses kajastatavate finantsvarade ostu ja müügi arvestusel kajastatakse soetatavate varade tehingu-ja bilansipäeva 

vahelisel perioodil toimunud väärtuse muutust aruandeperioodi kasumi või kahjumina. 

 

Lühi- ja pikaajalisi finantsinvesteeringuid aktsiatesse ja teistesse väärtpaberitesse (kaasa arvatud võlakirjadesse) kajastatakse 

õiglases väärtuses, juhul kui see on usaldusväärselt hinnatav. Õiglase väärtuse aluseks on finantsinstrumendi noteeritud turuhind. Aktsiaid 

ja muid väärtpabereid, mille õiglane väärtus ei ole usaldusväärselt hinnatav, kajastatakse soetusmaksumuses (miinus võimalikud 

allahindlused, kui investeeringu kaetav väärtus on langenud alla bilansilise väärtuse). 

 

Lühi- ja pikaajalisi finantsinvesteeringuid võlakirjadesse ja teistesse võlainstrumentidesse kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses 

juhul, kui sihtasutus kavatseb neid kindlasti hoida lunastustähtajani. Juhul, kui sihtasutus ei ole soetamishetkel kindel, kas ta kavatseb 

teatud võlainstrumenti lunastustähtajani hoida või on tõenäoline, et ta müüb selle enne lunastustähtaega, kajastatakse 

finantsinvesteeringut õiglases väärtuses. Õiglase väärtuse aluseks on finantsinstrumendi noteeritud turuhind. 

 

Kauplemiseesmärgil soetatud finantsvarade õiglase väärtuse muutused kajastatakse kasumi või kahjumina aruandeperioodi
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tulemiaruandes. Muude õiglases väärtuses kajastatavate finantsvarade õiglase väärtuse muutused kajastatakse järjepidevalt (st. vara soetamise

hetkest kuni vara realiseerimise hetkeni ühesuguselt) kasumi või kahjumina aruandeperioodi tulemiaruandes. 

 

Lühiajaliste finantsinvesteeringutena kajastatakse kauplemiseesmärgil hoitavaid väärtpabereid (aktsiad, võlakirjad, obligatsioonid, fondi

osakud jne.) ning kindla lunastustähtajaga väärtpabereid, mille lunastustähtaeg on 12 kuu jooksul bilansipäevast. 

 

Pikaajaliste finantsinvesteeringutena (muude pikaajaliste investeeringutena aktsiatesse ja väärtpaberitesse ning pikaajaliste nõuetena)

kajastatakse väärtpabereid (aktsiad, võlakirjad, obligatsioonid, fondi osakud jne.), mida tõenäoliselt ei müüda lähema 12 kuu jooksul

(v.a. investeeringud tütar- ja sidusettevõtetesse), kindla lunastustähtajaga väärtpaberid, mille lunastustähtaeg on hiljem kui 12 kuud pärast

bilansipäeva, ning antud laenud, mille maksetähtaeg on hiljem kui 12 kuud pärast bilansipäeva.  

 

Igal bilansipäeval hinnatakse, kas esineb vara väärtuse võimalikule langusele viitavate asjaolude esinemist. Juhul, kui selliseid tunnuseid esineb,

hinnatakse finantsvarad alla järgnevalt: 

 

(a) Korrigeeritud soetusmaksumuses kajastatavad finantsvarad (näiteks nõuded ja lunastustähtajani hoitavad võlakirjad) hinnatakse alla

finantsvarast eeldatavasti tulevikus laekuvate maksete nüüdisväärtuseni (diskonteerituna antud finantsvara esmasel kajastamisel fikseeritud

sisemise intressimääraga); 

 

(b) Soetusmaksumuses kajastatavad finantsvarad (aktsiad ja muud omakapitali instrumendid, mille õiglane väärtus ei ole usaldusväärselt

hinnatav) hinnatakse alla finantsvarast eeldatavasti tulevikus laekuvate maksete nüüdisväärtus (diskonteerituna turu keskmise

tulususemääraga sarnaste finantsvarade suhtes); 

 

(c) Õiglases väärtuses kajastatavad finantsvarad hinnatakse alla nende õiglasele väärtusele.  

 

Väärtuse langusest tulenevaid allahindlusi kajastatakse tulemiaruandes kuluna. 

 

Väärtuse languse tühistamised: 

 

(a) Juhul, kui eelnevalt alla hinnatud korrigeeritud soetusmaksumuses kajastatavate finantsvarade väärtus järgnevatel perioodidel taas

tõuseb, tühistatakse varasem allahindlus kuni summani, mis on madalam (1) finantsvarast eeldatavasti tulevikus laekuvate

maksete nüüdisväärtusest ja (2) bilansilisest jääkväärtusest korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil juhul, kui allahindlust ei oleks

eelnevalt toimunud. Allahindluste tühistamisi kajastatakse tulemiaruandes. 

 

(b) Nende finantsvarade puhul, mida kajastatakse soetusmaksumuses, kuna nende õiglane väärtus ei ole usaldusväärselt määratav, allahindlusi

ei tühistata.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalseks põhivaraks loetakse sihtasutuse enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja

maksumusega alates 639 eurot. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 639 euro, kajastatakse

kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudes) ja vara kasutuselevõtmise hetkel kantakse kulusse. Kuludesse kantud

väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

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. Materiaalse põhivara objektile tehtud hilisemad väljaminekud kajastatakse põhivarana, kui on tõenäoline,

et ettevõte saab varaobjektiga seotud tulevast majanduslikku kasu ning varaobjekti soetusmaksumust saab usaldusväärselt mõõta.

Muid hooldus- ja remondikulusid kajastatakse kuluna nende toimumise momendil.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsioonimäär määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt

selle kasulikust tööeast. Olulise lõppväärtusega varaobjektide puhul amortiseeritakse kasuliku eluea jooksul kulusse ainult soetusmaksumuse

ja lõppväärtuse vahelist amortiseeritavat osa. Juhul, kui vara lõppväärtus ületab tema bilansilist jääkmaksumust, lõpetatakse

vara amortiseerimine.

Juhul kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest komponentidest, millel on erinevad kasulikud eluead, võetakse

need komponendid raamatupidamises arvele eraldi varaobjektidena ning määratakse ka vastavalt nende kasulikule elueale eraldi

amortisatsiooninormid.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir    639 EUR

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)



17

Tartu Ülikooli Sihtasutus 2016. a. majandusaasta aruanne

Põhivara grupi nimi Kasulik eluiga

Masinad ja seadmed 2-4 aastat

Muu materiaalne põhivara 5-10 aastat

Piiramata kasutuseaga objekte (maa, püsiva väärtusega kunstiteosed, muuseumieksponaadid ja raamatud) ei amortiseerita.

Varade väärtuse langus

Piiramatu kasuliku elueaga vara (maa, püsiva väärtusega kunstiteosed, muuseumieksponaadid, raamatud) ei amortiseerita vaid

kontrollitakse kord aastas vara väärtuse langust, võrreldes vara bilansilist maksumust kaetava väärtusega.

Amortiseeritavate varade puhul hinnatakse vara väärtuse võimalikule langusele viitavate asjaolude esinemist. Selliste asjaolude esinemise korral

hinnatakse vara kaetavat väärtust ning võrreldakse seda bilansilise maksumusega.

Väärtuse langusest tekkinud kahjum kajastatakse summas mille võrra vara bilansiline maksumus ületab selle kaetava väärtuse. Vara

kaetav väärtus on vara õiglane väärtus, millest on maha lahutatud müügikulutused, või selle kasutusväärtus, vastavalt sellele, kumb on

kõrgem. Vara väärtuse languse hindamise eesmärgil hinnatakse kaetavat väärtust kas üksiku varaobjekti või väikseima võimaliku varade

grupi kohta, mille jaoks on võimalik rahavoogusid eristada (cash generating unit).

Varade allahindlusi kajastatakse aruandeperioodi kuluna.

Kord alla hinnatud varade puhul hinnatakse igal järgmisel bilansikuupäeval, kas võib olla tõenäoline, et vara kaetav väärtus on vahepeal tõusnud

(v.a firmaväärtus, mille allahindlusi ei tühistata). Allahindluse tühistamist kajastatakse aruandeaasta kasumiaruandes põhivara allahindluse kulu

vähendamisena.

Finantskohustised

Kõik finantskohustised (võlad tarnijatele, viitvõlad) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki

soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Lühiajaliste finantskohustiste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustisi

kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. 

Finantskohustis liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast; või sihtasutusel

pole tingimusteta õigust kohustise tasumist edasi lükata rohkem kui 12 kuud pärast bilansikuupäeva.

Tulud

Tulu (fondidesse tehtud sissemaksete ühekordsed haldustasud e. märkimistasud ja toetuste vahendamise ning projektijuhtimise teenustasud)

kajastatakse tekkepõhisel alusel. Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt. Nõukogu otsusega lubatud fondide haldustasu kuni 3,5% keskmiselt

netovaralt aastas (tegevuskulude katteks) kajastatakse tekkepõhiselt ning arvestatakse aastalõpu seisuga Sihtasutuse tegevustulemile

Nõukogu otsusega aastaaruande kinnitamisel. Investeerimistegevust kajastatakse Sihtasutuse põhitegevusena, mitte finantstulude ja -kulude

koosseisus.

Eraldisfond moodustub sihtasutusele tehtavatelt annetustelt arvestatud haldustasudest. Haldustasu arvestatakse sõltuvalt annetuse suurusest

ja saamise viisist 2-25%. Eraldisfondi kasutatakse sihtasutuse kulude, mille aluseks on kuludokumendid, katmiseks.

Seotud osapooled

Tartu Ülikooli SA aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

1) tegev- ja kõrgemat juhtkonda; 

2) eespool loetletud isikute lähedasi pereliikmeid ja nende poolt kontrollitavaid või nende olulise mõju all olevaid ettevõtteid.

Netovara muutuste aruanne

Reservidena kajastatakse sihtasutuse juures asuvaid fonde ja stipendiume. Aruandeperioodi alguses kantakse eelmiste perioodide tulem

reservidesse. Sissemaksed fondidesse ja kogu fondide liikumine kajastatakse reservide muutusena.

Netovara  muutuste aruandes kajastatakse fondide ja stipendiumite sissemaksed ja väljamaksed aasta jooksul ning tulemi jaotus fondide vahel.

Tulemi jaotus kajastatakse lähtudes usalduskogu vastavast otsusest. Printsiip on proportsionaalne jaotus vastavalt fondi osakaalule

aasta keskmises netovaras.
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Lisa 2 Raha
(eurodes)

 30.06.2017 30.06.2016

Arvelduskontod 76 949 675 238

Tähtajalised hoiused 488 883 775 000

Kokku raha 565 832 1 450 238

Lisa 3 Lühiajalised finantsinvesteeringud
(eurodes)

  Kokku

Fondiosakud Võlakirjad

30.06.2015 512 941 28 760 541 701

Soetamine 1 297 697 1 297 697

Müük müügihinnas või

lunastamine
-495 981 -28 760 -524 741

Kasum (kahjum)

müügist ja

ümberhindlusest

-10 280 0 -10 280

30.06.2016 1 304 377 0 1 304 377

Kajastatud õiglases

väärtuses
1 304 377 0 1 304 377

Soetamine 1 370 134 2 881 572 4 251 706

Müük müügihinnas või

lunastamine
-2 107 207 -430 425 -2 537 632

Kasum (kahjum)

müügist ja

ümberhindlusest

172 062 -84 453 87 609

30.06.2017 739 366 2 366 694 3 106 060

Kajastatud õiglases

väärtuses
739 366 2 366 694 3 106 060

Lisa 4 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

 

 30.06.2016 12 kuu jooksul

Muud nõuded 1 679 1 679

Intressinõuded 1 679 1 679

Kokku nõuded ja

ettemaksed
1 679 1 679
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Lisa 5 Pikaajalised finantsinvesteeringud
(eurodes)

  Kokku

Võlakirjad

30.06.2015 425 419 425 419

Soetamine 142 357 142 357

Kasum (kahjum) müügist ja ümberhindlusest -6 363 -6 363

30.06.2016 561 413 561 413

Kajastatud õiglases väärtuses 561 413 561 413

 

  Kokku

Võlakirjad

30.06.2016 561 413 561 413

Müük müügihinnas või lunastamine -563 270 -563 270

Kasum (kahjum) müügist ja ümberhindlusest 1 857 1 857

30.06.2017 0 0

Lisa 6 Materiaalsed põhivarad
(eurodes)

  Kokku

Masinad ja

seadmed

Muud

materiaalsed

põhivarad

30.06.2015  

Soetusmaksumus 1 438 1 307 2 745

Akumuleeritud kulum -867 -153 -1 020

Jääkmaksumus 571 1 154 1 725

  

Ostud ja parendused 909 0 909

Amortisatsioonikulu -614 -195 -809

Muud muutused 0 -959 -959

  

30.06.2016  

Soetusmaksumus 2 346 0 2 346

Akumuleeritud kulum -1 480 0 -1 480

Jääkmaksumus 866 0 866

  

Amortisatsioonikulu -430 0 -430

  

30.06.2017  

Soetusmaksumus 2 346 0 2 346

Akumuleeritud kulum -1 910 0 -1 910

Jääkmaksumus 436 0 436
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2010. aastal kanti kinnistusregistris Tartu Ülikooli Sihtasutuse omandisse Liisa Kolumbuse Mälestusfondi poolt annetatud 5 kinnistut, mis

tagastati omandireformi käigus. Kinnistute väärtust pole atesteeritud kinnisvarahindajate poolt hinnatud, mistõttu ei ole kinnistute

bilansilisel kajastamisel õiglase väärtuse meetod rakendatav. Kinnistute bilansiline väärtus on bilansipäeva seisuga 0 aga seetõttu, et tegu on

annetatud varaga, mille soetamisega seoses Tartu Ülikooli Sihtasutusel väljaminekuid polnud.

Aruandeperioodil müüdi 4 kinnistut, 30.06.2017 seisuga jäi müümata 1 kinnistu.

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

 30.06.2017 12 kuu jooksul Lisa nr

Võlad tarnijatele 488 488  

Võlad töövõtjatele 6 023 6 023 8

Maksuvõlad 2 438 2 438 9

Muud võlad 7 525 7 525  

Kokku võlad ja ettemaksed 16 474 16 474  

 

 30.06.2016 12 kuu jooksul Lisa nr

Võlad tarnijatele 1 248 1 248  

Võlad töövõtjatele 3 155 3 155 8

Maksuvõlad 2 269 2 269 9

Muud võlad 146 164 146 164  

Kokku võlad ja ettemaksed 152 836 152 836  

Lisa 8 Võlad töövõtjatele
(eurodes)

 30.06.2017 30.06.2016

Töötasude kohustis 1 750 918

Puhkusetasude kohustis 4 273 2 237

Kokku võlad töövõtjatele 6 023 3 155
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Lisa 9 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

 30.06.2017 30.06.2016

Maksuvõlg Maksuvõlg

Üksikisiku tulumaks 694 374

Erisoodustuse tulumaks 12 0

Sotsiaalmaks 1 438 752

Kohustuslik kogumispension 86 46

Töötuskindlustusmaksed 36 36

Maamaks 172 1 061

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad 2 438 2 269

Lisa 10 Netotulu finantsinvesteeringutelt
(eurodes)

 01.07.2016 -

30.06.2017

01.07.2015 -

30.06.2016

Kasum (kahjum) finantsinvesteeringute müügist 64 698 -27 174

Intressitulud 13 659 34 120

Dividenditulud 20 648 22 825

Kasum (kahjum) valuutakursi muutusest -2 290 -1 556

Kokku netotulu finantsinvesteeringutelt 96 715 28 215

Lisa 11 Muud tulud
(eurodes)

 01.07.2016 -

30.06.2017

01.07.2015 -

30.06.2016

Eraldis fondist kulude katteks 53 127 66 759

Kokku muud tulud 53 127 66 759
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Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

 01.07.2016 -

30.06.2017

01.07.2015 -

30.06.2016

Üür ja rent 2 248 2 306

Mitmesugused bürookulud 402 376

Lähetuskulud 60 22

Pangateenused 238 231

Kinnisvaraga seotud kulud 346 6 053

Vastuvõtukulud 2 166 3 027

Audiitor- ja raamatupidamisteenused 3 460 2 682

Side- ja postiteenused 81 122

Reklaamikulud 9 473 2 094

Muud 0 226

Kokku mitmesugused tegevuskulud 18 474 17 139

Lisa 13 Tööjõukulud
(eurodes)

 01.07.2016 -

30.06.2017

01.07.2015 -

30.06.2016

Palgakulu 23 687 21 355

Sotsiaalmaksud 7 901 7 132

Kokku tööjõukulud 31 588 28 487

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 2 1

Lisa 14 Seotud osapooled
(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja

muud olulised soodustused
  

 01.07.2016 -

30.06.2017

01.07.2015 -

30.06.2016

Arvestatud tasu 11 490 10 685

Aruandeperioodil ja sellele eelnenud perioodil ei ole seotud osapooltega tehinguid toimunud.


