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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 2018./2019. aastal 
 
Tartu Ülikooli sihtasutus maksis 2018. aastal ja 2019. aasta esimesel poolaastal välja stipendiume 
ja preemiaid kokku 46 erinevast fondist. Stipendiumikonkurssidele laekus kokku 435 taotlust, 
mille hulgast stipendiumikomisjonid valisid välja 146 stipendiaati. Nimetatud perioodil määrati 
stipendiumiteks kokku 203 166 eurot. Lisaks maksti 2018.-2019. aastal välja 12 400 eurot 2017. 



ja 2018. õppeaastal määratud stipendiume ning 2019. aasta 30. juuni seisuga jäi väljamaksmiseks 
23 427,82 eurot.  
 
2018./2019. majandusaastal määrati stipendiumid järgmiselt: 
 
Stipendiaadid 2018. aasta sügissemestril 
 
1. Tartu Raefondi stipendium (8 stipendiumi kokku 5600 eurot) – Elo-Mall Toomet, klassikalise 
filoloogia õppekava 3. aasta üliõpilane; Helle-Mai Piirsoo, materjaliteaduse õppekava 1. aasta 
magistrant; Silva Lilleorg, molekulaar- ja rakubioloogia  
õppekava 3. aasta doktorant; Virgo Siil, ajakirjanduse õppekava 2. aasta magistrant; Virge 
Prank-Vijard, haridusinnovatsiooni õppekava 2. aasta magistrant; Taavi Ernits, arstiteaduse 
õppekava 2. aasta üliõpilane; Mohammad Abu Sayed Toyon, folkloristika ja pärandirakenduste 
õppekava 2. aasta magistrant; Pavel Shumejko, arvutitehnika ja robootika õppekava 2. aasta 
magistrant. 
 
Tartu Raefondi preemia (1 preemia 2700 eurot) – Harry Alles, materjaliteaduse vanemteadur.  
 
2. Ants ja Maria Silvere ning Sigfried Panti mälestusstipendium (12 stipendiumi kokku 18 000 
eurot) – Richard Annilo, informaatika õppekava 2. aasta üliõpilane; Lauri Linask, semitootika 
ja kultuuriteooria õppekava 4. aasta doktorant; Mia-Nicolena Aaver, geenitehnoloogia õppekava 
2. aasta üliõpilane; Kirsika Meresmaa, kultuurikorralduse õppekava 3. aasta üliõpilane; Kristiin 
Lääts, Euroopa keelte ja kultuuride õppekava 2. aasta magistrant; Johannes Richard Voltri, 
Euroopa Liidu-Venemaa uuringute õppekava 1. aata magistrant; Elina Libek, rahvusvaheliste 
suhete ja regiooniuuringute õppekava 2. aasta magistrant; Viktoria Ljutkina, hambaarstiteaduse 
õppekava 2. aasta magistrant; Jenni Katri Pedor, geenitehnoloogia õppekava 3. aasta üliõpilane; 
Helen Parik, geenitehnoloogia õppekava 1. aasta magistrant; Kristiina Vain, riigiteaduste 
õppekava 3. aasta üliõpilane; Verner Sääsk, füüsika, keemia ja materjaliteaduse õppekava 2. 
aasta üliõpilane. 
 
3. Andreas ja Elmerice Traksi stipendium (11 stipendiumi kokku 13 500 eurot) – Anna Tisler-
Sala, arstiteaduse õppekava 1. aasta doktorant (1870 eurot); Hanna Sepp, rahvatervise õppekava 
2. aasta magistrant (5180 eurot); Dmitri Valiulin, liikumis- ja sporditeaduste õppekava 1. aasta 
doktorant (1145 eurot). 
 
4. Hea Tahte Fondi stipendium õpetajakoolituse üliõpilastele (1 stipendium 1350 eurot) – Kadi 
Bruus, klassiõpetaja õppekava 4. aasta üliõpilane. 
 
5. Peeter Põllu stipendium (1 stipendium 1920 eurot) – Liina Adov, haridusteaduste õppekava 4. 
aasta doktorant. 
 
6. Anu Raua stipendium (2 stipendiumi kokku 2000 eurot) – Kätli Saarkoppel-
Kruuser, pärandtehnoloogia 3. aasta üliõpilane (1000 eurot); Marko Aatonen, rahvusliku 
ehitüse õppekava 3. aasta üliõpilane (1000 eurot). 
 
7. Valter Niiluse stipendium (1 stipendium 1000 eurot) – Hanna Pook, eesti ja soome-ugri 
keeleteaduse õppekava 1. aasta doktorant.  
 
8. Eesti Kindlustusseltside Liidu stipendium (6 stipendiumi kokku 6000 eurot) – Linnet Puskar, 
kindlustus- ja finantsmatemaatika õppekava 1. aasta magistrant; Johannes Puusepp, kindlustus- 



ja finantsmatemaatika õppekava 2. aasta magistrant (1000 eurot); Kirill Smirnov, kindlustus- ja 
finantsmatemaatika õppekava 1. aasta magistrant (1000 eurot) 
; Perttu Narvik, kindlustus- ja finantsmatemaatika õppekava 2. aasta magistrant (1000 eurot); 
Risto Korb, finants- ja kindlustusmatemaatika õppekava 2. aasta magistrant (1000 eurot); Merili 
Aaspalu, kindlustus- ja finantsmatemaatika õppekava 1. aasta magistrant (1000 eurot). 
 
9. Professor Marika Mikelsaare üliõpilasteaduse tunnustamise stipendium (1 stipendium 500 
eurot) – Veiko Vengerfeldt, arstiteaduste õppekava 4. aasta doktorant.  
 
10. Hilda ja Harry Mägi stipendium (1 stipendium 2000 eurot) – Liisa Kams, arstiteaduse 
õppekava 5. aasta üliõpilane. 
 
11. Professor Ülo Leppiku stipendium (1 stipendium 3000 eurot) – Andreas-Christian Hade, 
arstiteaduse õppekava 1. aasta doktorant.  
 
12. Liisa Kolumus mälestusfondi stipendium (3 stipendiumi kokku 9000 eurot) – Marianne 
Saard, arstiteaduse õppekava 4. aasta doktorant; Liisa Saare, arstiteaduse õppekava 2. aasta 
doktorant; Nigul Ilves, arstiteaduse õppekava 1. aasta doktorant.  
 
13. Lembit Allikmetsa stipendium (2 stipendiumi kokku 2000 eurot) – Max Linnamägi, 
arstiteaduse õppekava 3. aasta üliõpilane; Kaspar Plaat, arstiteaduse õppekava 3. aasta 
üliõpilane. 
 
14. Professor Atko Meeme Viru stipendium (1 stipendium 1000 eurot) – Rasmus Pind, liikumis- 
ja sporditeaduste õppekava 2. aasta doktorant.  
 
15. Fred Kudu stipendium (1 stipendium 960 eurot) – Liis Roose, kehalise kasvatuse ja spordi 
õppekava 1. aasta magistrant. 
 
16. AS Cleveroni stipendium (1 stipendium 2000 eurot) – Rain Vagel, informaatika õppekava 1. 
aasta magistrant. 
 
17. Voldemar Jaanbergi stipendium (5 stipendiumi kokku 10 000 eurot) – Airiin Laaneväli, 
turunduse ja finantsjuhtimise õppekava 2. aasta magistrant; Papuna Gogoladze, matemaatilise 
majandusteaduse õppekava 2. aasta magistrant; Jaan Looga, majandusteaduse õppekava 4. aasta 
doktorant; Eneli Kindsiko, majandusteaduskonna kvalitatiivuuringute teadur; Anoosha 
Khadaija Zahid, majandusteaduse õppekava 2. aasta magistrant.  
 
18. Matemaatika- ja informaatikaõpetaja magistriõppe stipendium (6 stipendiumi kokku 6000 
eurot) – Rita Postov, matemaatika- ja informaatikaõpetaja õppekava 2. aasta magistrant; Hanna-
Liisa Repponen, matemaatika- ja informaatikaõpetaja õppekava 2. aasta magistrant; Rauno 
Jõgi, matemaatika- ja informaatikaõpetaja õppekava 2. aasta magistrant; Anne-Mai Liigand, 
matemaatika- ja informaatikaõpetaja õppekava 2. aasta magistrant; Epp Tohver, matemaatika- ja 
informaatikaõpetaja õppekava 1. aasta magistrant; Kadri Sügis, matemaatika- ja 
informaatikaõpetaja õppekava 1. aasta magistrant. 
 
19. Corpore kommunikatsioonistipendium (2 stipendiumi kokku 2000 eurot) – Liisa Johanna 
Lukk, ajakirjanduse ja kommunikatsiooni õppekava 3. aasta üliõpilane (1000 eurot);  Greetel 
Johanna Võrk, ajakirjanduse ja kommunikatsiooni õppekava 3. aasta üliõpilane (1000 eurot).  
 
20. Ole Golubjatnikovi mälestusstipendium (1 stipendium 1500 eurot) – Tuuli Uudeberg, 



biomeditsiinitehnika ja meditsiinifüüsika 1. aasta magistrant.  
 
21. Eesti Rehabilitatsiooniasutuste Liidu stipendium (2 stipendiumi kokku 1000 eurot) – Anna 
Maria Ülviste, eripedagoogika ja logopeedia õppekava 2. aasta magistrant (500 eurot); Karin 
Lubja, eripedagoogika ja logopeedia õppekava 2. aasta magistrant (500 eurot). 
 
22. CWT Estonia (Kaleva Traveli) reisistipendium (11 stipendiumi kokku 7400 eurot) - Ingmar 
Pastak, geograafia õppekava 4. aasta doktorant (1000 eurot); Veronika Mooses, geograafia 
õppekava 3. aasta doktorant (1000 eurot); Ene Selart, meedia ja kommunikatsiooni õppekava 4. 
aasta doktorant (1000 eurot); Helle Kaasik, religiooniuuringute ja teoloogia õppekava 3. aasta 
doktorant (1000 eurot); Nurjahan Hadi, folkoristika ja pärandirakenduste õppekava 2. aasta 
magistrant (400 eurot); Marilyn Mägi, ajaloo õppekava 2. aasta magistrant (400 eurot); Deniss 
Sõritsa, arstiteaduse õppekava 4. aasta doktorant (400 eurot); Pavel Kutergin, kirjanduse ja 
kultuuriteaduste õppekava 4. aasta doktorant (400 eurot); Mona Teppor, tehnika ja tehnoloogia 
õppekava 3. aasta doktorant (400 eurot); Maarja Sadam, arstiteaduse õppekava 3. aasta 
doktorant (400 eurot). 
 
23. Vikipeedia artiklikonkurss „Eesti õigus“ (11 stipendiumi kokku 1600 eurot) - Merily Rool, 
õigusteaduse õppekava 3. aasta üliõpilane; Helina Tross, õigusteaduse õppekava 3. aasta 
üliõpilane; Kadri Vlassov, õigusteaduse õppekava 3. aasta üliõpilane; Kadi Kristina Laine, 
õigusteaduse õppekava 3. aasta üliõpilane; Dan Maapalu, õigusteaduse õppekava 2. aasta 
üliõpilane; Kaspar Lepik, õigusteaduse õppekava 1. aasta üliõpilane; Marja Stina Saaliste, 
õigusteaduse õppekava 1. aasta magistrant; Kirti Jürimäe, õigusteaduse õppekava 1. aasta 
magistrant; Liina Allikmäe, õigusteaduse õppekava 1. aasta magistrant; Kaspar Kaarjas, 
õigusteaduse õppekava 3. aasta üliõpilane; Elise Vasamäe, õigusteaduskonna vilistlane/advokaat. 
 
24. Apotheka farmaatsiaõõppe- ja teaduse arendusfondi stipendium (2 stipendiumi kokku 1000 
eurot) – Greete Jakobson, proviisori õppekava 5. aasta üliõpilane (500 eurot); Kaspar Kaju, 
proviisori õppekava 5. aasta üliõpilane (500 eurot). 
 
25. Vikipeedia digihariduse konkurss (4 stipendiumi kokku 1800 eurot) – Andri Arro (700 
eurot); Raul Veede (500 eurot); Britt Kalam (300 eurot); Ille Knotts (300 eurot).  
 
26. Ernst Jaaksoni mälestusfondi stipendiumi (1 stipendium 18 000 eurot) – Oliver Lukason, 
majandusteaduskonna rahvusvahelise ettevõtluse ja rahanduse vanemteadur.  
 
27. Professor Peeter Tulviste mälestusfondi stipendium (1 stipendium 5000 eurot) – Vladimir 
Sazonov, kultuuriteaduste instituudi Lähis-Ida uuringute vanemteadur.  
 
28. Vikipeedia artiklikonkuss „Eesti notariaat 25“ (5 stipendiumi kokku 1000 eurot) – Taavi Hein 
(300 eurot); Triinu Nurmjõe (200 eurot); Ketriin Laumets (200 eurot); Merit Müür (200 eurot); 
Kaisa Kivisoo (100 eurot).  
 
Stipendiaadid 2019. aasta kevadsemestril: 
 
1. Edith Reimani stipendium (1 stipendium 1500 eurot) – Anneli Ohvril , TÜ sotsiaalteaduste 
valdkonna muutuste juhtimine ühiskonnas õppekava 1. aasta magistrant (1500 eurot) 
 
2. Professor Olevi Kulli mälestusstipendium (1 stipendium 1500 eurot) – Sille Rebane, Eesti 
Maaülikooli 3. aasta doktorant (1500 eurot). 
 



3. Erich Rannu perekonna stipendium (2 stipendiumi kokku 6000 eurot) – Georg Vann, TÜ 
loodus -ja täppsisteaduste valdkonna informaatika õppekava 3. aasta üliõpilane (3000 eurot) 
Kerstin Krebs, TÜ sotsiaalteaduste valdkonna ettevõttemajanduse õppekava 2. aasta üliõpilane 
(3000 eurot). 
 
4. Karine ja Martin Koobase stipendium (1 stipendium 1900 eurot) – Mari-Liis Korkus, TÜ 
humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna eesti ja soome-ugri keeleteaduse õppekava 1. aasta 
magistrant (1900 eurot). 
 
5. Voldemar Siimoni mälestusfondi stipendium (5 stipendiumi kokku 7500 eurot) – Madis Kats, 
TÜ humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna etnoloogia, folkloristika ja rakendusantropoloogia 
õppekava 1. aasta magistrant (1500 eurot); Annika Pant, TÜ humanitaarteaduste ja kunstide 
valdkonna eesti ja soome-ugri keeleteaduse õppekava 1. aasta magistrant (1500 eurot); Eliis 
Vaino, TÜ humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna etnoloogia, folkloristika ja 
rakendusantropoloogia õppekava 1. aasta magistrant (1500 eurot); Merily Šmidt, TÜ 
humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna eesti ja soome-ugri keeleteaduse õppekava 1. aasta 
magistrant (1500 eurot); Kristel Kotta, TÜ humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna eesti ja 
soome-ugri keeleteaduse õppekava 1. aasta bakalaureuseõppe üliõpilane (1500 eurot). 
 
6. Lydia ja Felix Krabi stipendium (5 stipendiumi kokku 10 000 eurot) – Mart Kiis, TÜ loodus- 
ja täppisteaduste valdkonna bioloogia õppekava 1. aasta magistrant (2000 eurot); Kertu Liis 
Krigul, TÜ loodus- ja täppisteaduste valdkonna geenitehnoloogia õppekava 1. aasta doktorant 
(2000 eurot); Tanel Sõrmus, TÜ loodus- ja täppisteaduste valdkonna keemia õppekava 1. aasta 
doktorant (2000 eurot); Mai-Brit Tänava, TÜ loodus- ja täppisteaduste valdkonna 
geenitehnoloogia õppekava 2. aasta magistrant (2000 eurot); Inge Varik, TÜ loodus- ja 
täppisteaduste valdkonna biomeditsiini õppekava 1. aasta magistrant (2000 eurot) 
 
7. Eesti Geoinformaatika Seltsi stipendium (1 stipendium 1000 eurot) – Holger Virro, TÜ 
loodus- ja täppisteaduste valdkonna geograafia õppekava 1. aasta doktorant (1000 eurot) 
 
8. Nadia Walteri stipendium (2 stipendiumi kokku 4000 eurot) – Kadri Seppa, TÜ 
meditsiiniteaduste valdkonna neuroteaduste õppekava 2. aasta doktorant (2000 eurot); Karina 
Karis, TÜ meditsiiniteaduste valdkonna neuroteaduste õppekava 4. aasta doktorant (2000 eurot) 
 
9. Andreas ja Elmerice Traksi stipendium (8 stipendiumi kokku 16 600 eurot) – Alice Hiie, TÜ 
meditsiiniteaduste valdkonna arstiteaduse õppekava integreeritud õppe 5. aasta üliõpilane (2000 
eurot); Triin Tammiste, TÜ meditsiiniteaduste valdkonna arstiteaduse õppekava 4. aasta 
doktorant (4000 eurot); Ann Valter, TÜ meditsiiniteaduste valdkonna onkoloogia õppekava 3. 
aasta arst-resident (1300 eurot); Kaspar Tootsi, TÜ meditsiiniteaduste valdkonna ortopeedia 
õppekava 3. aasta arst-resident (3000 eurot); Raul Kokassaar, TÜ meditsiiniteaduste valdkonna 
sisehaiguste õppekava 1. aasta arst-resident (1500 eurot); Mari-Liis Sulg, TÜ sotsiaalteaduste 
valdkonna politoloogia õppekava 1. aasta doktorant (800 eurot); Sten Saar, TÜ 
meditsiiniteaduste valdkonna arstiteaduse õppekava 3. aasta doktorant (2000 eurot); Evgenia 
Chetverikova, TÜ meditsiiniteaduste valdkonna otorinolarüngoloogia õppekava 1. aasta arst-
resident (2000 eurot). 
 
10. Olev ja Talvi Maimetsa stipendium (2 stipendiumi kokku 2560 eurot) – Ivan Kisly, TÜ 
loodus -ja täppsisteaduste valdkonna molekulaar- ja rakubioloogia õppekava 4. aasta doktorant 
(1280 eurot); Merili Peltser, TÜ loodus- ja täppisteaduste valdkonna biomeditsiini õppekava 1. 
aasta magistrant (1280 eurot) 
 



11. Eesti Kindlustusseltside Liidu stipendium (6 sitipendiumi kokku 6000 eurot) – Linnet 
Puskar, TÜ loodus- ja täppisteaduste valdkonna kindlustus- ja finantsmatemaatika õppekava 1. 
aasta magistrant (1000 eurot); Johannes Puusepp, TÜ loodus- ja täppisteaduste valdkonna 
kindlustus- ja finantsmatemaatika õppekava 2. aasta magistrant (1000 eurot); Perttu Narvik, TÜ 
loodus- ja täppisteaduste valdkonna kindlustus- ja finantsmatemaatika õppekava 2. aasta 
magistrant (1000 eurot); Risto Korb, TÜ loodus- ja täppisteaduste valdkonna finants- ja 
kindlustusmatemaatika õppekava 2. aasta magistrant (1000 eurot); Merili Aaspalu, TÜ loodus- ja 
täppisteaduste valdkonna kindlustus- ja finantsmatemaatika õppekava 2. aasta magistrant (1000 
eurot); Kirill Smirnov, TÜ loodus- ja täppisteaduste valdkonna kindlustus- ja 
finantsmatemaatika õppekava 1. aasta magistrant (1000 eurot). 
 
12. Jaan Einasto Rahvusvaheline stipendium (1 stipendium 2000 eurot) – Aditya Savio Paul, TÜ 
loodus- ja täppisteaduste valdkonna arvutitehnika ja robootika õppekava 1. aasta magistrant (2000 
eurot). 
 
13. Eesti Rahvuskomitee Ühendriikides stipendium (1 stipendium 1500 eurot) – Tõnis Parksepp, 
TÜ humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna kirjanduse ja kultuuriteaduse õppekava 4. aasta 
doktorant. 
 
14. Puhk-Mörneri stipendium (2 stipendiumi kokku 2000 eurot) – Kristjan Kaljusaar, TÜ 
humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna ajaloo õppekava 3. aasta doktorant (1000 eurot); Ilmar 
Tammisto, TÜ humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna ajaloo õppekava 2. aasta doktorant 
(1000 eurot). 
 
15. TÜ Teaduskooli Jaan Tallinna stipendium (3 stipendiumi kokku 14 868 eurot) – Andreas 
Palm, Sciences Po Paris sotsiaalteaduste 3. aasta bakalaureuseõppe üliõpilane (4996 eurot); 
Silvia Hiie Aabloo, TÜ meditsiiniteaduste valdkonna arstiteaduse õppekava 1. aasta üliõpilane 
(4876 eurot); Richard Annilo, TÜ loodus -ja täppsisteaduste valdkonna informaatika õppekava 
1. aasta üliõpilane (4996 eurot). 
 
16. Apotheka farmaatsia õppe ja teause arendusfondi stipendium (2 stipendiumi kokku 3000 
eurot) – Daisy Volmer, TÜ meditsiiniteaduste valdkonna sotsiaalfarmaatsia dotsent (2000 eurot); 
Kristiina Sepp,TÜ meditsiiniteaduste valdkonna farmaatsia õppekava 1. aasta doktorant (1000 
eurot). 
 
17. Teldersi sihtkapitali stipendium (6 stipendiumi kokku 1000 eurot) – Liis Võsa, TÜ 
sotsiaalteaduste valdkonna õigusteaduse õppekava 1. aasta magistrant (200 eurot); Markus 
Malm, TÜ sotsiaalteaduste valdkonna õigusteaduse õppekava 1. aasta magistrant (200 eurot); 
Jaanus Sildam, TÜ sotsiaalteaduste valdkonna õigusteaduse õppekava 1. aasta magistrant (200 
eurot); Maarja Tambet, TÜ sotsiaalteaduste valdkonna õigusteaduse õppekava 3. aasta 
üliõpilane (200 eurot); Hanna Esko, TÜ sotsiaalteaduste valdkonna õigusteaduse õppekava 2. 
aasta magistrant (100 eurot); Gerda Raag, TÜ sotsiaalteaduste valdkonna õigusteaduse õppekava 
1. aasta magistrant (100 eurot). 
 
18. Eesti Kindlustusseltside Liidu stipendium (6 stipendiumi kokku 6000 eurot) – Linnet 
Puskar, kindlustus- ja finantsmatemaatika õppekava 1. aasta magistrant; Johannes Puusepp, 
kindlustus- ja finantsmatemaatika õppekava 2. aasta magistrant (1000 eurot); Kirill Smirnov, 
kindlustus- ja finantsmatemaatika õppekava 1. aasta magistrant (1000 eurot); Perttu Narvik, 
kindlustus- ja finantsmatemaatika õppekava 2. aasta magistrant (1000 eurot); Risto Korb, 
finants- ja kindlustusmatemaatika õppekava 2. aasta magistrant (1000 eurot); Merili Aaspalu, 
kindlustus- ja finantsmatemaatika õppekava 1. aasta magistrant (1000 eurot). 



4.2. Stipendiumifondide arendamine 
 
2018./2019.  majandusaasta jooksul loodi juurde kolm uut stipendiumi:  

• Apotheka farmaatsiaõppe- ja teaduse arendusfond 
• Õigusteemaliste Vikipeedia artiklite stipendiumid „Eesti õigus“ ja „Eesti notariaat 25“ 
• Väliseesti külalisprofessori stipendium 

 
4.3. Sihtasutusele Liisa Kolumbuse Mälestusfondi poolt annetatud omandireformi 

käigus tagastatud varajääk 
 
30.06.2018 seisuga on kõik Liisa Kolumbuse mälestusfondi poolt sihtasutusele annetatud 
kinnistud realiseeritud ja müügitulu lisatud Liisa Kolumbuse mälestusfondi vahendite hulka.  
 
 

5. Tegevusplaanid ja –suunad järgnevaks perioodiks 
 
Stipendiumifondide loomine ja sihtasutuse edasine arendamine  
 
2018.-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 põhitegevuste toetamiseks.  
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. 2019./2020. aastal jätkame kokkulepitud strateegia elluviimist.  
 
 

7. Üldise makromajandusliku tegevuskeskkonna ja muud mõjud  
  
Tegevuskeskkonna üldine makromajanduslik areng mõjutab Tartu Ülikooli Sihtasutuse 
majandustulemust investeerimiskliima jahenemise kaudu.  
 
2020. aasta kevadel alanud Covid-19 kriisi mõjul toimunud turgude languse tõttu vähenes TÜ 
Sihtasutuse finantsinvesteeringute väärtus ligi 30%. Tänaseks on investeeringute väärtus 
taastunud kuid teatud ebakindlus siiski säilib.  
 



Alates 01.04.2020 ei kuulu TÜ Sihtasutus tulumaksusoodustusega ühingute nimekirja.  
 
Tartu Ülikooli Sihtasutuse põhitegevus ei ole hooajaline ning sihtasutuse majandustegevus ei ole 
tsükliline.  
Tartu Ülikooli Sihtasutuse majandustegevusega ei kaasne olulisi keskkonna- ja sotsiaalseid 
mõjusid. 

8. Peamised finantssuhtarvud majandusaastal ja sellele eelnenud aastal 

       2018/2019  2017/2018 
ROA % (Return on Assets)    2,2    -2,2 
ROE % (Return on Equity)     2,5    -2,4 
 
ROA = Aruandeperioodi tulem / Varad * 100 
ROE = Aruandeperioodi tulem / Netovara *100 
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 30.06.2019 30.06.2018 Lisa nr

Varad    

Käibevarad    

Raha 164 324 66 858 2

Finantsinvesteeringud 3 606 856 3 594 047 3

Nõuded ja ettemaksed 400 433 4

Kokku käibevarad 3 771 580 3 661 338  

Põhivarad    

Nõuded ja ettemaksed 27 378 0 4

Materiaalsed põhivarad 0 208 5

Kokku põhivarad 27 378 208  

Kokku varad 3 798 958 3 661 546  

Kohustised ja netovara    

Kohustised    

Lühiajalised kohustised    

Võlad ja ettemaksed 27 663 17 765 6

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused 443 115 405 630 8

Kokku lühiajalised kohustised 470 778 423 395  

Kokku kohustised 470 778 423 395  

Netovara    

Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses 639 639  

Reservid 2 971 317 2 965 559  

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 271 953 350 610  

Aruandeaasta tulem 84 271 -78 657  

Kokku netovara 3 328 180 3 238 151  

Kokku kohustised ja netovara 3 798 958 3 661 546  
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 01.07.2018 -

30.06.2019

01.07.2017 -

30.06.2018

Lisa nr

Tulud    

Annetused ja toetused 134 663 196 769 9

Netotulu finantsinvesteeringutelt 174 904 50 198 10

Muud tulud 8 274 18 137 11

Kokku tulud 317 841 265 104  

Kulud    

Jagatud annetused ja toetused -203 166 -279 469 12

Mitmesugused tegevuskulud -8 931 -31 761 13

Tööjõukulud -21 260 -32 303 14

Põhivarade kulum ja väärtuse langus -208 -228 5

Muud kulud -5 0  

Kokku kulud -233 570 -343 761  

Põhitegevuse tulem 84 271 -78 657  

Aruandeaasta tulem 84 271 -78 657  
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 01.07.2018 -

30.06.2019

01.07.2017 -

30.06.2018

Lisa nr

Rahavood põhitegevusest    

Põhitegevuse tulem 84 271 -78 657  

Korrigeerimised    

Põhivarade kulum ja väärtuse langus 208 228 5

Kokku korrigeerimised 208 228  

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus -40 154 -488 420 3

Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus 47 383 -45 846 6

Kokku rahavood põhitegevusest 91 708 -612 695  

Rahavood finantseerimistegevusest    

Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,

toetustest
5 758 113 721  

Kokku rahavood finantseerimistegevusest 5 758 113 721  

Kokku rahavood 97 466 -498 974  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 66 858 565 832 2

Raha ja raha ekvivalentide muutus 97 466 -498 974  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 164 324 66 858 2
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Sihtkapital/ Osakapital

nimiväärtuses/

Reservkapital

Reservid Akumuleeritud tulem

30.06.2017 639 3 516 787 138 428 3 655 854

Vigade parandamise

mõju
0 -664 949 212 182 -452 767

Korrigeeritud saldo

30.06.2017
639 2 851 838 350 610 3 203 087

Aruandeaasta tulem 0 0 -78 657 -78 657

Muutused reservides 0 113 721 0 113 721

30.06.2018 639 2 965 559 271 953 3 238 151

Aruandeaasta tulem 0 0 84 271 84 271

Muutused reservides 0 5 758 0 5 758

30.06.2019 639 2 971 317 356 224 3 328 180
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Tartu Ülikooli Sihtasutuse perioodi 01.07.2018-30.06.2019 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

Tagasiulatuvalt korrigeeriti netovara muutuste aruandes reservide real asuvaid annetusi. Laekunud annetused, mis on mõeldud täies ulatuses

stipendiumina välja maksmiseks, tõsteti kohustiste reale. Lisaks korrigeeriti eelmiste perioodide jaotamata tulemit.

Lisarea nimetus 30.06.2018 Muutus 30.06.2018

Reservid 3 500 671 -535 112 2 965 559

Sihtotstarbelised

kohustised
0 405 630 405 630

Eelmiste perioodide

akumuleeritud tulem
138 428 212 182 350 610

Aruandeaasta tulem

2017/2018
4 043 -82 700 -78 657

Annetused ja toetused

2017/2018
0 196 769 196 769

Jagatud annetused ja

toetused
0 -279 469 -279 469

Põhitegevusega

seotud kohustiste ja

ettemaksete muutus

2017/2018

1 291 -47 137 -45 846

Laekumised

sihtotstarbelistest

tasudest 2017/2018

0 113 721 113 721

Muud korrigeerimised -16 116 16 116 0

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.   
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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

(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. 
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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

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.

Kõik stipendiumite maksmiseks laekunud annetused kajastatakse lühiajalise kohustisena, kuna ei ole teada, millal need välja makstakse.

Annetused ja toetused

Annetuste laekumine, mis on mõeldud täies ülatuses stipendiumina välja maksmiseks, kajastatakse laekumisel kohustisena ning

tuluna stipendiumi väljamaksmise hetkel. Haldustasu kajastatakse tuluna toetuse laekumise hetkel.

Reservidena kajastatakse sihtasutusele tehtud annetusi ja toetusi, mille kasutamisele on sätestatud püsivad piirangud. Allfondi tehtud

annetused investeeritakse. Allfondi vahendite investeerimisel teenitud tulu ning nende väljamaksmisel tekkiv kulu kajastatakse tulemiaruandes.  

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
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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.

Kulud

Stipendiumid kajastatakse kulu ja kohustisena vastava otsuse tegemise hetkel.

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.

Lisa 2 Raha
(eurodes)

 30.06.2019 30.06.2018

Arvelduskontod 164 324 66 858

Kokku raha 164 324 66 858

Lisa 3 Lühiajalised finantsinvesteeringud
(eurodes)

  Kokku

Fondiosakud Võlakirjad

30.06.2017 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

Soetamine 0 91 191 91 191

Müük müügihinnas või

lunastamine
-84 046 -165 071 -249 117

Kasum (kahjum)

müügist ja

ümberhindlusest

46 667 124 068 170 735

30.06.2019 881 251 2 725 605 3 606 856
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Lisa 4 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

 30.06.2019 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi

12 kuu jooksul 1 - 5 aasta jooksul

Muud nõuded 400 400 0

Viitlaekumised 400 400 0

Nõuded

sihfinantseerimisest
27 378 0 27 378

Kokku nõuded ja

ettemaksed
27 778 400 27 378

 

 30.06.2018 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi

12 kuu jooksul 1 - 5 aasta jooksul

Muud nõuded 400 400 0

Viitlaekumised 400 400 0

Ettemaksed 33 33 0

Kokku nõuded ja

ettemaksed
433 433 0

Lisa 5 Materiaalsed põhivarad
(eurodes)

  Kokku

Masinad ja

seadmed

30.06.2018  

Soetusmaksumus 2 346 2 346

Akumuleeritud kulum -2 138 -2 138

Jääkmaksumus 208 208

  

Amortisatsioonikulu -208 -208

  

30.06.2019  

Soetusmaksumus 2 346 2 346

Akumuleeritud kulum -2 346 -2 346

Jääkmaksumus 0 0



20

Tartu Ülikooli Sihtasutus 2018. a. majandusaasta aruanne

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

 30.06.2019 12 kuu jooksul Lisa nr

Võlad tarnijatele 406 406  

Võlad töövõtjatele 2 456 2 456  

Maksuvõlad 1 373 1 373 7

Muud võlad 23 428 23 428  

Kokku võlad ja ettemaksed 27 663 27 663  

 

 30.06.2018 12 kuu jooksul Lisa nr

Võlad tarnijatele 426 426  

Võlad töövõtjatele 3 541 3 541  

Maksuvõlad 1 373 1 373 7

Muud võlad 12 425 12 425  

Kokku võlad ja ettemaksed 17 765 17 765  

Lisa 7 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

 30.06.2019 30.06.2018

Maksuvõlg Maksuvõlg

Üksikisiku tulumaks 393 393

Sotsiaalmaks 924 924

Kohustuslik kogumispension 56 56

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad 1 373 1 373

Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)

 30.06.2017 Laekunud Kajastatud

tulemiaruandes

30.06.2018

Kohustised Kohustised

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

Stipendiumite

väljamaksmiseks
452 767 149 632 196 769 405 630

Kokku

sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks

452 767 149 632 196 769 405 630

Kokku sihtotstarbelised

tasud, annetused ja

toetused

452 767 149 632 196 769 405 630
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 30.06.2018 Laekunud Kajastatud

tulemiaruandes

30.06.2019

Kohustised Kohustised

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

Stipendiumite

väljamaksmiseks
405 630 172 148 134 663 443 115

Kokku

sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks

405 630 172 148 134 663 443 115

Kokku sihtotstarbelised

tasud, annetused ja

toetused

405 630 172 148 134 663 443 115

Lisa 9 Annetused ja toetused
(eurodes)

 01.07.2018 -

30.06.2019

01.07.2017 -

30.06.2018

Stipendiumiteks 134 663 196 769

Kokku annetused ja toetused 134 663 196 769

Rahalised ja mitterahalised annetused   

 01.07.2018 -

30.06.2019

01.07.2017 -

30.06.2018

Rahaline annetus 134 663 196 769

Kokku annetused ja toetused 134 663 196 769

Lisa 10 Netotulu finantsinvesteeringutelt
(eurodes)

 01.07.2018 -

30.06.2019

01.07.2017 -

30.06.2018

Kasum (kahjum) finantsinvesteeringute müügist 162 421 39 644

Intressitulud 8 294

Dividenditulud 12 424 10 371

Kasum (kahjum) valuutakursi muutusest 51 -111

Kokku netotulu finantsinvesteeringutelt 174 904 50 198

Lisa 11 Muud tulud
(eurodes)

 01.07.2018 -

30.06.2019

01.07.2017 -

30.06.2018

Eraldis fondist kulude katteks 8 274 18 137

Kokku muud tulud 8 274 18 137
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Lisa 12 Jagatud annetused ja toetused
(eurodes)

 01.07.2018 -

30.06.2019

01.07.2017 -

30.06.2018

Stipendiumid 200 388 279 469

Muud sihtotstarbelised toetused 2 778 0

Kokku jagatud annetused ja toetused 203 166 279 469

Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

 01.07.2018 -

30.06.2019

01.07.2017 -

30.06.2018

Üür ja rent 1 451 1 418

Mitmesugused bürookulud 387 129

Lähetuskulud 88 53

Pangateenused 111 265

Kinnisvaraga seotud kulud 0 186

Kingitused ja vastuvõtukulud 2 581 16 894

Audiitor- ja raamatupidamisteenused 3 937 3 231

Side- ja postiteenused 9 88

Reklaamikulud 316 9 497

Muud 51 0

Kokku mitmesugused tegevuskulud 8 931 31 761

Lisa 14 Tööjõukulud
(eurodes)

 01.07.2018 -

30.06.2019

01.07.2017 -

30.06.2018

Palgakulu 15 985 24 239

Sotsiaalmaksud 5 275 8 064

Kokku tööjõukulud 21 260 32 303

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 1 2

Lisa 15 Seotud osapooled
(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja

muud olulised soodustused
  

 01.07.2018 -

30.06.2019

01.07.2017 -

30.06.2018
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Arvestatud tasu 16 800 16 800

Aruandeperioodil 2018/2019 laekus seotud osapooltelt annetusi 51 100 eurot. Eelneval majandusaastal samuti 51 100 eurot.

Lisa 16 Sündmused pärast aruandekuupäeva

Maailma Tervishoiuorganisatsioon (WHO) sai Hiinast esmased teated uue koroonaviiruse (COVID-19) kohta 2019.a detsembris. 2020.a

esimeste kuude jooksul on see viirus levinud üle kogu maailma, 11.märtsil 2020 kuulutas WHO viiruspuhangu pandeemiaks. Paljudes riikides

on välja kuulutatud eriolukord. Pandeemia on põhjustanud majandusele ja ettevõtetele ulatuslikke probleeme.

Covid-19 kriisi mõjul toimunud turgude languse tõttu vähenes TÜ Sihtasutuse finantsinvesteeringute väärtus 2020. aasta kevadel ligi 30%.

2020. aasta lõpuks on investeeringute väärtus taastunud kuid teatud ebakindlus siiski säilib.

Juhtkond peab koroonaviiruse pandeemiat mittekorrigeerivaks aruandekuupäevajärgseks sündmuseks. Kuna olukord on ebakindel ja kiiresti

muutuv, ei pea juhtkond praegu otstarbekaks anda pandeemia võimaliku mõju kohta kvantitatiivseid hinnanguid.

Juhtkonnal ei ole aruande koostamise ajahetkel infot, et koroonaviiruse mõju seaks tõenäoliselt ohtu sihtasutuse tegevuse jätkuvuse 12 kuu

jooksul aruandekuupäevast.

Alates 01.04.2020 ei kuulu sihtasutus enam tulumaksusoodustusega ühingute nimekirja.


