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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; 
Anneli Saro –  Tartu Ülikooli õppeprorektor; 
Jaan Tallinn –  Ambient Sound Investments partner; 
Andres Sutt – AS Eesti Energia regulaatorsuhete direktor; 
Vahur Kraft – AS Sangari juhatuse liige; 
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 2017./2018. aastal 
 
Tartu Ülikooli sihtasutus maksis 2017. aastal ja 2018. aasta esimesel poolaastal välja stipendiume 
ja preemiaid kokku 59 erinevast fondist. Stipendiumikonkurssidele laekus kokku 579 taotlust, 
mille hulgast stipendiumikomisjonid valisid välja 147 stipendiaati. Nimetatud perioodil määrati 
stipendiumiteks kokku 266 169,57 eurot. Lisaks maksti 2017.-2018. aastal välja 7500 eurot 2016. 
ja 2017.a. määratud stipendiume ning 2018. aasta 30. juuni seisuga jäi väljamaksmiseks 12 400 
eurot.  
 



2017./2018. majandusaastal määrati stipendiumid järgmiselt: 
 
Stipendiaadid 2017. aasta sügissemestril 
 
1. Tartu Raefondi stipendium (9 stipendiumi kokku 6300 eurot) – Ann Siiman, eesti ja soome-
ugri keeleteaduse õppekava 4. aasta doktorant; Immanuel Volkonski, religiooniuuringute 
õppekava 2. aasta magistrant; Kristjan Kalam , materjaliteaduse õppekava 2. aasta doktorant; 
Holger Virro , geograafia õppekava 2. aasta magistrant; Kaspar Plaat, arstiteaduse õppekava 2. 
aasta üliõpilane; Johannes Pärtel Truusalu, arstiteaduse õppekava 5. aasta üliõpilane; Eva 
Sikemäe, põhikooli mitme aine õpetaja 2. aasta magistrant; Maarja Sõrmus, põhikooli mitme 
aine õpetaja 2. aasta magistrant;Anastasiia Babash, filosoofia õppekava 2. aasta magistrant 
 
Tartu Raefondi preemia (1 preemia 2700 eurot) – Toomas Haldma, majandusarvestuse 
professor.  
 
2. Ants ja Maria Silvere ning Sigfried Panti mälestusstipendium (12 stipendiumi kokku 18 000 
eurot) – Sandra Audova, kultuurikorralduse õppekava 3. aasta üliõpilane; Grete Evert, 
kasvatusteaduste õppekava 2. aasta magistrant; Kätlin Kaare , keemia õppekava 2. aasta 
magistrant; Carmen Kaljulaid , huvijuht-loovtegevuseõpetaja õppekava 2. aasta üliõpilane; Liis 
Konsap, tantsukunsti õppekava 2. aasta üliõpilane; Diandra Must , loodus- ja reaalainete 
õpetamine põhikoolis õppekava 1. aasta üliõpilane; Saskia Sadrak, ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse 
õpetaja õppekava 2. aasta magistrant; Kata Maria Saluri,  etnoloogia, folkloristika ja 
rakendusantropoloogia õppekava 2. aasta magistrant; Marta Vadi , füsioteraapia õppekava 2. 
aasta üliõpilane; Roman Kasak, ajaloo õppekava 2. aasta üliõpilane; Anna-Maria Kaseoja, 
kultuurikorralduse õppekava 1. aasta magistrant. 
 
 
3. Andreas ja Elmerice Traksi stipendium (11 stipendiumi kokku 13 500 eurot) – Helen Zirnask, 
arstiteaduse õppekava 4. aasta doktorant (1500 eurot); Annika Liiv , arstiteaduse õppekava 4. 
aasta üliõpilane (850 eurot); Kalev Nõupuu, oftalmoloogia õppekava 3. aasta arst-resident (1500 
eurot); Erik Salum , kardioloogia õppekava 5. aasta arst-resident (1000 eurot); Sandra Victoria 
Nei, peremeditsiini õppekava 1. aasta arst-resident (1800 eurot); Paul-Sander Vahi, ortopeedia 
õppekava 4. aasta arst-resident (1000 eurot); Mall Eltermaa , arstiteaduse õppekava 2. aasta 
doktorant (1500 eurot); Liis Lemsalu, arstiteaduse õppekava 3. aasta doktorant (1500 eurot); 
Merili Koppel , õigusteaduse õppekava 2. aasta magistrant (1000 eurot); Marina Suhorutšenko, 
arstiteaduse õppekava 3. aasta doktorant (1500 eurot).  
 
4. Carl Schmidti teadupreemia (2 preemiat kokku 1500 eurot) – Kaarina Rein, Tartu Ülikooli 
raamatukogu teaduskeskuse teadur (750 eurot); Arvo Tering ,  Tartu Ülikooli raamatukogu 
vanemteadur (750 eurot) 
 
5. Hea Tahte Fondi stipendium õpetajakoolituse üliõpilastele (1 stipendium 1350 eurot) – 
Jaanika Orav, huvijuht-loovtegevuse õpetaja õppekava 4. aasta üliõpilane. 
 
6. Peeter Põllu stipendium (1 stipendium 1920 eurot) – Riin Tammiste, põhikooli mitme aine 
õpetaja õppekava 2. aasta magistrant. 
 
7. Jüri Uluotsa stipendium (3000 eurot) – Karin Visnapuu , õigusteaduse õppekava 1. aasta 
doktorant. 
 



8. TÜ Teaduskooli Jaan Tallinna stipendium (7 stipendiumi kokku 21 205,13 eurot) – Jaan 
Kristjan Kaasik , matemaatika õppekava 1. aasta õliõpilane (2973,31 eurot); Andreas Vija, 
informaatika õppekava 1. aasta üliõpilane (2973,31 eurot); Anni Britta Pajoma , 
geenitehnoloogia õppekava 1. aasta üliõpilane (2973,31 eurot); Siim Sammul, Edinburgh’i 
ülikooli arvutiteaduse eriala üliõpilane (2993,47 eurot); Tatjana Punger, geenitehnoloogia 
õppekava vilistlane (2905,47 eurot) ; Kirke Maria Leppik , Hugo Treffneri Gümnaasiumi 
abiturient (3006,44 eurot); Priit Rinken , küberkaitse õppekava 2. aasta magistrant (3379,82 
eurot). 
 
9. Anu Raua stipendium (2 stipendiumi kokku 2000 eurot) – Kati Kuusemets, rahvusliku tekstiili 
õppekava 4. aasta üliõpilane (1000 eurot); Mareli Rannap, pärandtehnoloogia õppekava 2. aasta 
üliõpilane (1000 eurot). 
 
10. Valter Niiluse stipendium (1 stipendium 1000 eurot) – Katrin Leppik , eesti ja soome-ugri 
keeleteaduse õppekava 1. aasta doktorant).  
 
11. Arno Mägi stipendium (1 stipendium 2000 eurot) – Kärt Pormeister , õigusteaduse õppekava 
2. aasta doktorant.  
 
12. Karl ja Erika Inno stipendium (1 stipendium 1300 eurot) – Mariel Aim , ettevõtluse ja 
tehnoloogiajuhtimise õppekava 2. aasta magistrant. 
 
13. Flory ja Erich Kalve stipendium (1 stipendium 1500 eurot) – Ott Salmar, ettevõtluse ja 
tehnoloogiajuhtimise õppekava 2. aasta magistrant.  
 
14. Voldemar Jaanbergi stipendium (5 stipendiumi kokku 10 000 eurot) – Uku Varblane, 
majandusteaduse õppekava 4. aasta doktorant (2000 eurot); Sven-Kristjan Borman, 
majandusteaduse õppekava 4. aasta doktorant (2000 eurot); Anni Pähna, ettevõtluse ja 
tehnoloogiajuhtimise õppekava 2. aasta magistrant (2000 eurot);  Anoosha Khadija Zahid, 
matemaatilise majandusteaduse õppekava 1. aasta magistrant (1000 eurot); Irina Martyanova , 
matemaatilise majandusteaduse õppekava 1. aasta magistrant (1000 eurot).  
 
15. Reet Montoneni mälestusstipendium (1 stipendium 650 eurot) – Kärol Soidla, psühholoogia 
õppekava 1. aasta doktorant. 
 
16. Corpore kommunikatsioonistipendium (2 stipendiumi kokku 2000 eurot) – Piia Õunpuu, 
kommunikatsioonijuhtimise õppekava 1. aasta magistrant (1000 eurot);  Annika Maksimova, 
ajakirjanduse ja kommunikatsiooni õppekava 3. aasta üliõpilane (1000 eurot).  
 
17. Professor Marika Mikelsaare üliõpilasteaduse tunnustamise stipendium (1 stipendium 500 
eurot) – Hanna Kadri Metsvaht, arstiteaduste õppekava 4. aasta üliõpilane.  
 
18. Heidi-Ingrid Maaroosi stipendium (1 stipendium 1000 eurot) – Joonas Tuutma, arstiteaduse 
õppekava 5. aasta üliõpilane.  
 
19. Lembit Allikmetsa stipendium (2 stipendiumi kokku 2000 eurot) – Oliver Härmson, 
arstiteaduse õppekava 5. aasta üliõpilane (1000 eurot); Katrina Graumann , arstiteaduse 
õppekava 6. aasta üliõpilane (1000 eurot).  
 
 
 



20. Hilda ja Harry Mägi stipendium (1 stipendium 2000 eurot) – Sten Saar, arstiteaduse 
õppekava 2. aasta doktorant. 
 
21. Professor Ülo Leppiku stipendium (1 stipendium 3000 eurot) – Mari Muldmaa , arstiteaduse 
õppekava 1. aasta doktorant.  
 
22. Liisa Kolumus mälestusfondi stipendium (3 stipendiumi kokku 2500 eurot) – Marianne 
Saard, arstiteaduse õppekava 3. aasta doktorant (2500 eurot); Liis Kadastik-Eerme, arstiteaduse 
õppekava 2. aasta doktorant (2500 eurot); Kadri Rekker , arstiteaduse õppekava 4. aasta 
doktorant (2500 eurot).  
 
23. Professor Atko Meeme Viru stipendium (2 stipendiumi kokku 2000 eurot) – Henri Tilga , 
liikumis- ja sporditeaduste õppekava 3. aasta doktorant (1000 eurot); Lauri Savolainen, liikumis- 
ja sporditeaduste õppekava 2. aasta doktorant (1000 eurot).  
 
24. Fred Kudu stipendium (1 stipendium 960 eurot) – Karel Tilga , informaatika õppekava 1. 
aasta üliõpilane. 
 
25. Eesti Kindlustusseltside Liidu stipendium (4 stipendiumi kokku 8000 eurot) – Kerli Mägi , 
finants- ja kindlustusmatemaatika õppekava 1. aasta magistrant (2000 eurot); Perttu 
Narvik , finants- ja kindlustusmatemaatika õppekava 1. aasta magistrant (2000 eurot); Pirge 
Kaasik, finants- ja kindlustusmatemaatika õppekava 1. aasta magistrant (2000 eurot); Laura 
Kruusmann, finants- ja kindlustusmatemaatika õppekava 2. aasta magistrant (2000 eurot).  
 
26. AS Cleveroni stipendium (2 stipendiumi kokku 4000 eurot) – Martin Liivak , informaatika 
õppekava 1. aasta magistrant (2000 eurot); Tõnis Tiimus, arvutitehnika õppekava 2. aasta 
magistrant (2000 eurot).  
 
27. Gerda Spohri stipendium (1 stipendium 1000 eurot) – Kristi Uudeberg, füüsika õppekava 4. 
aasta doktorant.  
 
28. August Parise stipendium (1 stipendium 1000 eurot) – Mari Ojakivi , keemia õppekava 2. 
aasta magistrant.  
  
29. Ole Golubjatnikovi mälestusstipendium (1 stipendium 1500 eurot) – Ainar Levandi , 
biomeditsiinitehnika ja meditsiinifüüsika 2. aasta magistrant.  
 
30. Jaan Einasto rahvusvaheline stipendium (1 stipendium 2000 eurot) – Taavi Tuvi , füüsika 
õppekava 4. aasta doktorant.  
 
31. Matemaatika- ja informaatikaõpetaja stipendium (7 stipendiumi kokku 7000 eurot) – Getriin 
Aaviste, matemaatika- ja informaatikaõpetaja õppekava 2. aasta magistrant (1000 eurot); 
Hannula-Katrin Pandis , matemaatika- ja informaatikaõpetaja õppekava 1. aasta magistrant 
(1000 eurot); Rita Postov, matemaatika- ja informaatikaõpetaja õppekava 1. aasta magistrant 
(1000 eurot); Hanna-Liisa Repponen, matemaatika- ja informaatikaõpetaja õppekava 1. aasta 
magistrant (1000 eurot); Liis Röömel, matemaatika- ja informaatikaõpetaja õppekava 2. aasta 
magistrant (1000 eurot); Terttu Tammaru , matemaatika- ja informaatikaõpetaja õppekava 2. 
aasta magistrant (1000 eurot); Marjo Toomik , matemaatika- ja informaatikaõpetaja õppekava 2. 
aasta magistrant (1000 eurot).  
 
32. Ernst Jaaksoni mälestusstipendium (1 stipendium 15 000 eurot) – Sander Pajusalu, kliinilise 



meditsiini vanem teadur.  
 
33. Professor Peeter Tulviste mälestusfondi stipendium (1 stipendium 5000 eurot) – Ester Oras, 
laboratoorse arheoloogia vanemteadur.  
 
34. Vikipeedia digihariduse konkurss (4 stipendiumi kokku 1800 eurot) – Andry Arro  (600 
eurot); Kristjan Kalam  (600 eurot); Isabel Laiapea (300 eurot); Mari Kirss  (300 eurot).  
 
Stipendiaadid 2018. aasta kevadsemestril: 
 
1. Edith Reimani stipendium (1 stipendium 1500 eurot) – Madle Uibo, ajaloo õppeakava 1. aasta 
magistrant.  
 
2. Korporatsioon Indla esseekonkurss (3 stipendiumi kokku 400 eurot) – Anne Marie 
Paabumets (200 eurot); Kaisa Rooba (100 eurot); Laura Ilves (100 eurot).  
 
3. Korporatsioon Indla stipendium Tartu Kunstikooli õpilastele (3 stipendiumi kokku 600 eurot) – 
Markus Pärnamets (300 eurot); Marge Allik  (200 eurot); Grete Pertel (100 eurot).  
 
4. Ahti Pae stipendium (1 stipendium 1000 eurot) – Helen Maria Raadik, õigusteaduse 
õppekava 3. aasta üliõpilane.  
 
5. Karine ja Martin Koobase stipendium (4 stipendiumi kokku 6000 eurot) – Kairi Janson, TÜ 
humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna eesti ja soome-ugri keeleteaduse õppekava 1. aasta 
magistrant (1500 eurot); Johanna Kiik, TÜ humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna eesti ja 
soome-ugri keeleteaduse õppekava 1. aasta magistrant (1500 eurot); Käbi Suvi, TÜ 
humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna eesti ja soome-ugri keeleteaduse õppekava 1. aasta 
magistrant (1500 eurot); Svea Tarkin, TÜ humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna eesti ja 
soome-ugri keeleteaduse õppekava 2. aasta bakalaureuse üliõpilane (1500 eurot). 

6. Professor Olevi Kulli mälestusfond (1 stipendium 1500 eurot) – Gristin Rohula-Okunev, 
botaanika ja ökoloogia õppekava 4. aasta doktorant.  
 
7. Valda ja Bernard Õuna mälestusstipendium (1 stipendium 5000 eurot) – Helen Hermann, 
arstiteaduse õppekava 3. aasta doktorant.  
 
8. Ruth Käbini stipendium (2 stipendiumi kokku 2000 eurot) – Olga Kiss, arstiteaduse õppekava 
5. aasta üliõpilane (1000 eurot); Laura Zirel , arstiteaduse õppekava 5. aasta üliõpilane.  
 
9. Nadia Walteri stipendium (2 stipendiumi kokku 4000 eurot) – Marianne Saard, arstiteaduse 
õppekava 3. aasta doktorant (2000 eurot); Mari Urb , arstiteaduse õppekava 4. aasta doktorant 
(2000 eurot).  
 
10. Perekond Tchishevsky stipendium (3 stipendiumi kokku 3000 eurot) – Liina Pääbo, teenuste 
disaini ja juhtimise õppekava 2. aasta magistrant (1000 eurot); Triin Niinepuu , heaolu- ja 
spaateenuste disaini ja juhtimise õppekava 2. aasta magistrant (1000 eurot); Sten Suurmäe, 
ettevõtluse ja projektijuhtimise õppekava 3. aasta üliõpilane (1000 eurot). 
 
11. Lydia ja Felix Krabi stipendium (5 stipendiumi kokku 10 000 eurot) –Margus Vilbaste, 
zooloogia ja hüdrobioloogia õppekava 4. aasta doktorant (2000 eurot); Mikk Puustusmaa, 
geenitehnoloogia õppekava 4. aasta doktorant (2000 eurot); Kunter Tätte , zooloogia ja 



hüdrobioloogia õppekava 3. aasta doktorant (2000 eurot); Annika Meitern , botaanika ja 
ökoloogia õppekava 4. aasta doktorant (2000 eurot); Johanna Luige, geenitehnoloogia 2. aasta 
magistrant (2000 eurot).  
 
12. Heinz Martin Ederma stipendium (1 stipendium 1000 eurot) – Tanel Sõrmus, keemia 
õppeakva 2. aasta magistrant.  
 
13. Eesti Geoinformaatika Seltsi stipendium (1 stipendium 825 eurot) – Edgar Sepp, 
infotehnoloogia mitteinformaatikutele õppekava 1. aasta magistrant.  
 
14. Jaan Einasto rahvusvaheline stipendium (1 stipendium 2000 eurot) – Mihkel Kama , 
Cambridge’i ülikooli doktor.  
 
15. Andreas ja Elmerice Traksi stipendium (7 stipendium kokku 19 590 eurot) – Liis Puis, 
reumatoloogia õppekava 1. aasta resident (1400 eurot); Birgit Aasa, Euroopa Ülikool-Instituudi 
õigusteaduse õppekava 2. aasta doktorant (3000 eurot); Mai Blöndal , arstiteaduse õppekava 4. 
aasta doktorant (5000 eurot); Alexander Milovidov, arstiteaduse õppekava 4. aasta üliõpilane 
(600 eurot); Laura Oolup, rahvusvaheliste suhete ja regiooniuuringute õppekava 1. aasta 
magistrant; Veiko Lillipuu , arstiteaduse õppekava 4. aasta üliõpilane (1360 eurot); Triin 
Tammiste, arstiteaduse õppekava 4. aasta doktorant (2000 eurot); Sander Poks, erakorralise 
meditsiini õppekava 3. aasta resident (1080 eurot); Hanna Kadri Metsvaht, arstiteaduse 
õppekava 4. aasta üliõpilane (3000 eurot); Kaarel Kree, arstiteaduse õppekava 5. aasta üliõpilane 
(650 eurot) 

16. Erich Rannu perekonna stipendium (2 stipendiumi kokku 6000 eurot) – Virgo Süsi, 
majandusteaduse õppekava 2. aasta doktorant (3000 eurot); Mariel Aim , ettevõtluse ja 
tehnoloogia juhtimise õppekava 2. aasta magistrant (3000 eurot).  

17. Voldemar Siimoni stipendium (5 stipendiumi kokku 7500 eurot) – Jana Reidla, TÜ 
humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna  kirjanduse ja kultuuriteaduse õppekava 1. aasta 
doktorant (1500 eurot); Enel Põld, TÜ humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna eesti ja soome-
ugri keeleteaduse õppekava 2. aasta magistrant (1500 eurot); Dolores Mäekivi, TÜ 
humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna  kirjanduse ja kultuuriteaduse õppekava 2. aasta 
bakalaureuse üliõpilane (1500 eurot); Keit Mõisavald,  TÜ humanitaarteaduste ja kunstide 
valdkonna eesti ja soome-ugri keeleteaduse õppekava 2. aasta magistrant (1500 eurot); Keiu 
Telve, TÜ humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna  kirjanduse ja kultuuriteaduse õppekava 3. 
aasta doktorant (1500 eurot).  
 
18. Eesti Rahvuskomitee Ühendriikides stipendium (1 stipendium 1500 eurot) – Kadi Kähär-
Peterson, ajaloo õppekava 2. aasta doktorant.  
 
19. Olev ja Talvi Maimetsa stipendium (3 stipendiumi kokku 3840 eurot) – Indrek Teino, 
molekulaar- ja rakubioloogia õppekava 4. aasta doktorant; Antti Matvere,  molekulaar- ja 
rakubioloogia õppekava 3. aasta doktorant; Mari Tagel, molekulaar- ja rakubioloogia õppekava 
3. aasta doktorant (1280 eurot). 
 
20. Teldersi sihtkapitali stipendium (5 stipendium kokku 1000 eurot)  - Teldersi  rahvusvahelise 
harjutuskohtu võistluse TÜ esindusvõistkond: Stella Raudsepp, õigusteaduse õppekava 1. aasta 
magistrant (200 eurot); Hanna Esko, õigusteaduse õppekava 3. aasta üliõpilane (200 eurot); 
Gerda Raag, õigusteaduse õppekava 1. aasta magistrant (200 eurot); Tiit-Gregor Mets , 



õigusteaduse õppekava 2. aasta magistrant (200 eurot); Taavi Kõiv , õigusteaduse õppekava 2. 
aasta magistrant (200 eurot).  
 
21. TÜ teaduskooli Jaan Tallinna stipendium (5 stipendiumi kokku 20 029,44 eurot) – Uku Erik 
Torop, Imperial College London (3978,88 eurot); Meeri Jürgenson, Hugo Treffneri 
Gümnaasiumi 12. klassi õpilane (4000,60 eurot); Jasper August Tootsi, geenitehnoloogia 
õppekava 1. aasta üliõpilane (4001,36 eurot); Kristel Roots, füüsika õppekava 3. aasta üliõpilane 
(4048 eurot); Mariliis Kukk , arstiteaduse õppekava 4. aasta üliõpilane (4000,60 eurot).  
 
22. Matemaatika- ja informaatikaõpetaja magistriõppe stipendium (8 stipendiumi kokku 8000) – 
Getriin Aaviste, matemaatika- ja informaatikaõpetaja õppekava 2. aasta magistrant (1000 eurot); 
Marjo Toomik , matemaatika- ja informaatikaõpetaja õppekava 2. aasta magistrant (1000 eurot); 
Rauno Jõgi, matemaatika- ja informaatikaõpetaja õppekava 1. aasta magistrant (1000 eurot); 
Terttu Tammaru , matemaatika- ja informaatikaõpetaja õppekava 2. aasta magistrant (1000 
eurot); Anne-Mai Liigand , matemaatika- ja informaatikaõpetaja õppekava 1. aasta magistrant 
(1000 eurot); Hannula-Katrin Pandis, matemaatika- ja informaatikaõpetaja õppekava 1. aasta 
magistrant (1000 eurot); Hanna-Liisa Reponen, matemaatika- ja informaatikaõpetaja õppekava 
1. aasta magistrant (1000 eurot); Liisi Röömel, matemaatika- ja informaatikaõpetaja õppekava 1. 
aasta magistrant (1000 eurot).  
 
23. Tartu Ülikooli Ametiühingu stipendium  (1 stipendium 500 eurot) – Elmira Gurbanova , 
arstiteaduse õppekava 3. aasta doktorant.  
 
24. Katri Raigi stipendium TÜ Narva kolledži parima lõputöö autorile  (1 stipendium 500 eurot) – 
Ingrid Prees, humanitaarainete õpetaja mitmekeelses koolis õppekava 2. aasta magistrant.  
 
25. Vikipeedia digihariduse konkurss (4 stipendiumi kokku 1800 eurot) – Andry Arro  (900 
eurot); Britt Kalam  (300 eurot); Raul Kern (300 eurot); Kristjan-Martin Kirjanen  (300 eurot).  
 
4.2. Stipendiumifondide arendamine 
 
2017./2018.  majandusaasta jooksul loodi juurde kuus uut stipendiumi:   Eesti Rehabilitatsiooniasutuste Liidus stipendium   Professor Peeter Tulviste mälestusfondi stipendium  Eesti Geoinformaatika Seltsi stipendium  Tartu Ülikooli Ametiühingu stipendium  Katri Raigi stipendium TÜ Narva kolledži parima lõputöö autorile  AS Chemi-Pharmi stipendium 
 
4.3. Sihtasutusele Liisa Kolumbuse Mälestusfondi poolt annetatud omandireformi käigus 

tagastatud varajääk 
 

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. 



2017. aasta septembris toimus müügitehing, mille tulemusel võõrandati Tallinnas, aadressil 
Hunditubaka tee 1 asuv kinnistu. Objekti müügihinnaks oli 120 000 eurot. Rahaline laekumine 
läks täiendavaks sissemakses Liisa Kolumbuse mälestusfondi peale otse- ja halduskulude maha 
arvamist.  
 
30.06.2018 seisuga on kõik Liisa Kolumbuse mälestusfondi poolt sihtasutusele annetatud 
kinnistud realiseeritud.  
 
 
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.  
Kavas on jätkata olemasolevate fondide korrastamist, 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. 2018./2019. 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 

       2017/2018  2016/2017 
ROA % (Return on Assets)    0,11     2,70 
ROE % (Return on Equity)     0,11     2,72 
 
ROA = Aruandeperioodi tulem / Varad * 100 
ROE = Aruandeperioodi tulem / Netovara *100 
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 30.06.2018 30.06.2017 Lisa nr

Varad    

Käibevarad    

Raha 66 858 565 832 2

Finantsinvesteeringud 3 594 047 3 106 060 3

Nõuded ja ettemaksed 433 0  

Kokku käibevarad 3 661 338 3 671 892  

Põhivarad    

Materiaalsed põhivarad 208 436 4

Kokku põhivarad 208 436  

Kokku varad 3 661 546 3 672 328  

Kohustised ja netovara    

Kohustised    

Lühiajalised kohustised    

Võlad ja ettemaksed 17 765 16 474 5

Kokku lühiajalised kohustised 17 765 16 474  

Kokku kohustised 17 765 16 474  

Netovara    

Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses 639 639  

Reservid 3 500 671 3 516 787  

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 138 428 39 085  

Aruandeaasta tulem 4 043 99 343  

Kokku netovara 3 643 781 3 655 854  

Kokku kohustised ja netovara 3 661 546 3 672 328  
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 01.07.2017 -

30.06.2018

01.07.2016 -

30.06.2017

Lisa nr

Tulud    

Netotulu finantsinvesteeringutelt 50 198 96 715 7

Muud tulud 18 137 53 127 8

Kokku tulud 68 335 149 842  

Kulud    

Mitmesugused tegevuskulud -31 761 -18 474 9

Tööjõukulud -32 303 -31 588 10

Põhivarade kulum ja väärtuse langus -228 -430 4

Muud kulud 0 -7  

Kokku kulud -64 292 -50 499  

Põhitegevuse tulem 4 043 99 343  

Aruandeaasta tulem 4 043 99 343  
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 01.07.2017 -

30.06.2018

01.07.2016 -

30.06.2017

Lisa nr

Rahavood põhitegevusest    

Põhitegevuse tulem 4 043 99 343  

Korrigeerimised    

Põhivarade kulum ja väärtuse langus 228 430 4

Muud korrigeerimised -16 116 390 774  

Kokku korrigeerimised -15 888 391 204  

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus -488 420 -1 238 591  

Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus 1 291 -136 362  

Kokku rahavood põhitegevusest -498 974 -884 406  

Kokku rahavood -498 974 -884 406  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 565 832 1 450 238  

Raha ja raha ekvivalentide muutus -498 974 -884 406  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 66 858 565 832 2
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Sihtkapital/Osakapital

nimiväärtuses

Reservid Akumuleeritud tulem

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

Vigade parandamise

mõju
0 -39 085 39 085 0

Korrigeeritud saldo

30.06.2017
639 3 516 787 138 428 3 655 854

Aruandeaasta tulem 0 0 4 043 4 043

Muutused reservides 0 -16 116 0 -16 116

30.06.2018 639 3 500 671 142 471 3 643 781
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Tartu Ülikooli Sihtasutuse perioodi 01.07.2017-30.06.2018 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.

Vigade korrigeerimine

Netovara muutuste aruandes oli reservide real 30.06.2017 seisuga ekslikult kajastatud fondide vahel jagamata jäänud tulem. 

Lisarea nimetus 30.06.2017 Muutus 30.06.2017

Akumuleeritud tulem 99 343 39 085 138 428

Raha

Rahana kajastatakse bilansis ja 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 aruandekuupäeval ümber arvestusvaluutasse aruandekuupäeval 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 aruandekuupäeva 

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 

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 aruandekuupäevast. 

 

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

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

 

Igal aruandekuupäeval 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 kasutuselevõtmiseni 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)

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
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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 aruandekuupäeval, 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 aruandekuupäevast; või sihtasutusel

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

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. Sissemaksed fondidesse ja kogu fondide liikumine

kajastatakse reservide muutusena. 

Netovara  muutuste aruandes kajastatakse fondide ja stipendiumite sissemaksed ja väljamaksed aasta jooksul.

Lisa 2 Raha
(eurodes)

 30.06.2018 30.06.2017

Arvelduskontod 66 858 76 949

Tähtajalised hoiused 0 488 883

Kokku raha 66 858 565 832
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Lisa 3 Lühiajalised finantsinvesteeringud
(eurodes)

  Kokku

Fondiosakud Võlakirjad

30.06.2016 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

Soetamine 618 398 1 718 647 2 337 045

Müük müügihinnas või

lunastamine
-475 123 -1 421 677 -1 896 800

Kasum (kahjum)

müügist ja

ümberhindlusest

35 989 11 753 47 742

30.06.2018 918 630 2 675 417 3 594 047

Kajastatud õiglases

väärtuses
918 630 2 675 417 3 594 047

Lühiajaliste finantsinvesteeringute õiglane väärtus baseerub börsinoteeringutel.

Lisa 4 Materiaalsed põhivarad
(eurodes)

  Kokku

Masinad ja

seadmed

30.06.2017  

Soetusmaksumus 2 346 2 346

Akumuleeritud kulum -1 910 -1 910

Jääkmaksumus 436 436

  

Amortisatsioonikulu -228 -228

  

30.06.2018  

Soetusmaksumus 2 346 2 346

Akumuleeritud kulum -2 138 -2 138

Jääkmaksumus 208 208

Aruandeperioodil müüdi viimane Liisa Kolumbuse mälestusfondi poolt sihtasutusele annetatud kinnistu, mille bilansiline väärtus oli 0.
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Lisa 5 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

 30.06.2018 12 kuu jooksul Lisa nr

Võlad tarnijatele 426 426  

Võlad töövõtjatele 3 541 3 541  

Maksuvõlad 1 373 1 373 6

Muud võlad 12 425 12 425  

Kokku võlad ja ettemaksed 17 765 17 765  

 

 30.06.2017 12 kuu jooksul Lisa nr

Võlad tarnijatele 488 488  

Võlad töövõtjatele 6 023 6 023  

Maksuvõlad 2 438 2 438 6

Muud võlad 7 525 7 525  

Kokku võlad ja ettemaksed 16 474 16 474  

Lisa 6 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

 30.06.2018 30.06.2017

Maksuvõlg Maksuvõlg

Üksikisiku tulumaks 393 694

Erisoodustuse tulumaks 0 12

Sotsiaalmaks 924 1 438

Kohustuslik kogumispension 56 86

Töötuskindlustusmaksed 0 36

Maamaks 0 172

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad 1 373 2 438

Lisa 7 Netotulu finantsinvesteeringutelt
(eurodes)

 01.07.2017 -

30.06.2018

01.07.2016 -

30.06.2017

Kasum (kahjum) finantsinvesteeringute müügist 39 644 64 698

Intressitulud 294 13 659

Dividenditulud 10 371 20 648

Kasum (kahjum) valuutakursi muutusest -111 -2 290

Kokku netotulu finantsinvesteeringutelt 50 198 96 715
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Lisa 8 Muud tulud
(eurodes)

 01.07.2017 -

30.06.2018

01.07.2016 -

30.06.2017

Eraldis fondist kulude katteks 18 137 53 127

Kokku muud tulud 18 137 53 127

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

 01.07.2017 -

30.06.2018

01.07.2016 -

30.06.2017

Üür ja rent 1 418 2 248

Mitmesugused bürookulud 129 402

Lähetuskulud 53 60

Pangateenused 265 238

Kinnisvaraga seotud kulud 186 346

Vastuvõtukulud 16 894 2 166

Audiitor- ja raamatupidamisteenused 3 231 3 460

Side- ja postiteenused 88 81

Reklaamikulud 9 497 9 473

Kokku mitmesugused tegevuskulud 31 761 18 474

Lisa 10 Tööjõukulud
(eurodes)

 01.07.2017 -

30.06.2018

01.07.2016 -

30.06.2017

Palgakulu 24 239 23 687

Sotsiaalmaksud 8 064 7 901

Kokku tööjõukulud 32 303 31 588

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 2 2

Lisa 11 Seotud osapooled
(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja

muud olulised soodustused
  

 01.07.2017 -

30.06.2018

01.07.2016 -

30.06.2017

Arvestatud tasu 16 800 11 490
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Aruandeperioodil ja sellele eelnenud perioodil ei ole seotud osapooltega tehinguid toimunud.


