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Tegevusaruanne 2013 

E- Riigi Akadeemia Sihtasutus eGA  o  ittetulu duslik i foühisko a are dus- ja 

a alüüsikeskus, is loodi . aastal Eesti Va ariigi Valitsuse, ÜRO Are guprogra i 
UNDP  ja Avatud Ühisko a I stituudi O“I  vastastikuse ist ise memorandumi alusel. 

e-Riigi Akadee ia ees ärkideks o : 

- koolituste, uuri gute ja koost v rgustike kaudu tagada i foühisko a jätkusuutlik are g; 
- kujuneda IKT-valdko a a alüüsi- ja kompetentsikeskuseks Euroopas. 

. aastal p hilise orga isatoorse uuendusena muutus meie n ukogu koosseis i g toi us 
uutus ka juhatuses. N ukogu esi ees o  üüd “ii  Raie Va ariigi Preside di Ka teleist i g 
ukogu uuteks liik eteks “ii  “ikkut Riigika tseleist i g Ivar Tallo kes suu dus juhatuse 

liik e kohalt ukogu liik eks. eGA tegevustega liitusid  uut t tajat, kes katavad 
Geoi fosüstee ide, Kü erturvalisuse i g teadusuuri gute valdko di. Tä aseks o  eGA-s t l 

ii täiskoha kui ka osalise koor usega kokku 16 inimest, lisaks 1 assotsieerunud ekspert.  

2013 aastal, sarnaselt eelmise 2012. aastaga toimus e-Riigi Akadeemia tegevuste oluline 

laie e i e. Kü ertur e tee a o  kuju e ud o aette suure aks tegevusvaldko aks, 
samuti on suurt r hku p ratud GI“I-ga seotud praktiliste uuri gute suu ale i g koost le 
Tallinna Teh ikaülikooliga eRiigi rahvusvahelise agistriprogra i käivita isel.  

Jätkuvalt o  tähelepa u all ol ud e-riigi arhitektuuri ja e-teenuste-ala e usta i e, illised 
projektid toimivad Tuneesias, Montenegros, Moldovas, Bosnias ja  Hertsogoviinas, Ukrainas ja 

ujal. Jätkuvalt käi  suure ahuli e e-riigi arendusprojekt Armeenias (EL rahastus – e-Riigi 

Akadeemia on siin konsortsiumi juhiks) ja Ukrainas Ivano-Frankivski oblastis 

Välis i isteeriu i ja Rootsi “IDA fi a tseeri isel .  

Tegelesime aktiivselt EL esti isprojektidega l ppe ud o  projekt Mo te egros, ala ud 
projekt Bos ia ja Hersogovii as . Ole e a etlikult lisatud EL esti isk l like asutuste 
nimekirja (mandated body . Tule  ärkida, et esti ise valdko as ole e saa ud olulisi 
kogemusi dokumentide vormistamise ja teiste praktiliste tegevuste alal ning oleme suutelised 

iseseisvalt algatama taotlusi kaasates ka teisi EL partnereid. 

. käivitus Talli a Teh ikaülikooliga koost s e-riigi tee ali e agistri pe. Ni etatud 
teema on otseselt seotud Vabariigi Presidendi initsiatiiviga GISI (Global Information Society 

Initiative). 

Traditsioo iliselt v eti vastu välisriikide delegatsioo e i g sisustati ja korraldati 
koolitusvisiite. Projektide ja visiitide-koolituste i ekiri o  toodud käesolevas doku endis 

ning selle lisades. 



Üheks kahtle ata olulise aks ürituseks aastal  kuju e  EV Välis i isteeriu i poolt 
eraldatud käivita islepi gu alusel alustatud i ter etiva aduse koalitsioo i FOC  i istrite 
kohtu i e ja FOC ko hvere ts „Free a d “e ure I ter et for All  aprillikuus . 

 

Peamised projektid 

Valgevene  

Are gukoost projekt  Trai i gs o  e-Governance and ICT solutions for representatives of 

Belarussia  ivil so iet .  

Rahastaja: Välis i isteeriu  ja U“AID  

Projekti ees ärgiks o  t sta Valgeve e koda ikuühisko a liik ete teadlikkust e-

valitsemisest, IKT (informatsiooni-ja ko u ikatsioo iteh oloogia  kasutusv i alustest i g 
kü erturvalisusest. 

Moldova 

Are gukoost projekt „Digital information security for better governance and public services  -

capacity building for digital information security for Moldovan Government institutions in 

cooperation with USAID E ergi g Do ors Challe ge Fu d  

Rahastaja: Välis i isteeriu  ja U“AID E ergi g Do ors Challe ge Fu d 

Projekti ees ärgiks o  Moldova valitsusasutuste v i ekuse kasvata i e digitaalse 
i for atsioo i turvalisuse t husta isel, turvalise ate o li e-teenuste osutamine ja 

turvai tside tide välti i e tulevikus. Projekt toeta  ka valitsuse a d ekogude 
koosv i elahe duse -tee) hankimise ja rake da ise protsessi. Projekti koost part eriks 
o  Moldova eValitsuse Keskus Moldova Valitsusese üksus . 

Ukraina 

Are gukoost projekt „“upport i  strateg  pla i g a d i ple e tatio  of eGover e t i  
Ivano-Frankivsk oblast of Ukraine. Development of ICT handbook for local democracy, 

transparency and better governance.  

Rahastaja: Välis i isteeriu  ja  “IDA Rootsi  

Projekti ees ärgiks o  kaasa aidata e-valitsemise planeerimisele ning rakendamisele Ukrainas 

Ivano-Frankivski oblastis. Samuti Ivano-Frankivski o lasti v i uka djate i g IT-juhtide 

teadlikkuse t st i e e-valitsemisest. 

Arengumaad  

“ihtriigid: Afga ista , Gruusia, Ukrai a, Moldova; K ik Eesti IKT-st huvitatud arengumaad) 



Are gukoost projekt I trodu i g Esto ia  ICT solutio s for delegatio s from developing 

ou tries.  

Rahastaja: Välis i isteeriu   

Projekti ees ärgiks o  are gu aade välisdelegatsioo idele korraldada Eesti e-riigi tutvustusi 

ning koolitusprogramme.  

Palestiina 

Are gukoost projekt „Capa it  uildi g for digital se urit  for Palestinian Authority –digital 

security for better governance and public services.  

Rahastaja:  Välis i isteeriu   

Projekti ees ärgiks o  t sta Palestii a O avalitsuse v i ekust digitaalse turvalisuse 
valdkonnas ning toetada  valitsuse andmebaaside ristkasutuse platvormi juurutamist. 

K rg zsta  

Are gukoost projekt Prepari g the i ple e tatio  of the e-Consul application in 

K rg zsta  

Rahastaja: Välis i isteeriu   

Projekti ees ärgiks o  ette val istada K rg zsta i välis i isteeriu i e-konsuli projekti 

kirjeldus i g prototüüp plaa itavast rake dusest. Projekti raa es val i  kohapeal e 
orga isatsioo ilise raa istiku ja protsesside a alüüs i g kasutuseloleva i g vaja i eva 
riist- ja tarkvara kirjeldus.  

Armeenia 

„Tra sa tio al e-Governance Developme t i  Ar e ia  

Rahastaja: Euroopa Komisjon 

„Transactional e-Governance Development in Armenia  o  e-teenuste arendamise projekt 

Armeenias, mida rahastab Euroopa Komisjon (EuropeAid/131-445/L/SER/AM) ja mille 

ees ärgiks o  Ar ee ia valitsuse toeta i e o a kodanikele paremate e-teenuste 

pakkumiseks.  

Projektist täpse alt: www.earmeniaproject.am  

Aser aidžaa  

 „De elop e t of a Mo itori g Methodology for e-Go er a e i  Azer aija  

Rahastaja: OSCE  

http://www.earmeniaproject.am/


Projekti ees ärgiks o  „e-Tee uste hi da ise etoodika väljat ta i e Aser aidžaa is .  
“a uti seose väljatoo i e e-teenuste taseme ja korruptsiooni taseme vahel. 

Idapartnerlusmaad 

„Comparative Report on Open Governance and Data Protection in the Partner Countries of the 

EU Easter  Part ership   

Rahastaja:  Eesti Diplomaatide Kool 

Projekti ees ärgiks oli koostada uuri g „Comparative Report on Open Governance and Data 

Prote tio  i  the Part er Cou tries of the EU Easter  Part ership   Ni etatud uuri g 
koosneb e-valitsuse, e-osaluse ja e-demokraatia ning e-turvalisuse olukorra ülevaatest -s 

Idapart erluse riigis: Ar ee ia, Aser aidžaa , Gruusia, Moldova, Ukrai a, Valgeve e.  

Eesti 

E-koda ikuks kas a ise teejuht  

Rahastaja:  Va aühe duste Fo d Avatud Eesti Fo d  

Projekti ees ärgiks o  avardada kooli oorte tead isi ja oskusi toi ida aktiivse koda iku a e-

riigi ja i foühisko a ti gi ustes. Gü aasiu i pilased o  selle projekti vahetud ja pea ised 
kasusaajad, kuid oorte i j ud iseks keske du  projekt koda iku- ja ühisko a petuse 

petajate koolitusele ja petuse kaasajasta isele - ka nemad saavad projektist otseselt kasu. 

Õpetajatele suu atud tegevustes tehakse koost d petajaid koolitavate ppeasutustega 
TLÜ, Tartu Ülikooli Narva Kolledž , kellega val istatakse ette e-koda iku igusi ja 

ühisko aelus osale ise v i alusi tutvustavad ppe aterjalid i g viiakse lä i 
inspiratsiooniseminar.  

 A atud alitse ise part erluse rgustiku tege use koordi eeri i e, III etapp  

Rahastaja: Avatud Eesti Fond  

Projekti ees ärgiks o  tagada   alates . aasta sügisest tegutseva avatud valitse ise 
part erluse AVP  ü arlaua tegevuse jätku i e ja avalikkuse i for eeri i e  ii ü arlaua 
tegevusest kui ka  AVP siseriiklikust ja rahvusvahelisest are gust. V rgustiku osalised  hoitakse 

kursis toi uvaga ja kuju datakse koost s v rgustiku liik etega ü arlaua seisukohti olulistes 

avatud valitse ist puudutavates küsi ustes. Ees ärgiks o  v rgustiku lülitu i e toi uvasse 
avalikku debatti, mis toimub Eestis demokraatia uuenda ise üle.  

"Konverentsi eValitsemiselt avatud valitsemisele korraldamine" 

Rahastaja: Avatud Eesti Fo d ja Talli a Li avalitsus Talli a Ettev tlusa et  

Projekti ees ärk oli korraldada Talli as rahvusvaheli e ko vere ts „eValitse iselt avatud 
valitsemisele , et rahvusvahelisele ja Eesti avalikkusele teadvustada Eesti e-riigi viimase 10 



aasta edulugu i g aidata kaasa  uute are guees ärkide sead isele.  Ko vere tsile kutsuti 
nende riikide esindajaid, kus e-Riigi Akadeemia vahendusel on jagatud Eesti kogemust, samuti 

visio äärid, kes suudavad avada uusi perspektiive teh oloogia kasuta isel avatud ja 
kodanikke kaasavaks valitsemiseks.  

„Va a ja tur alise i ter eti kest ist ki ista a rah us ahelise ka depi aga p hi tete 
äljat ta i e i g ajalike tege uste elluviimine nende heakskiitmiseks 28.-29.04.2014 

Tallinnas korraldataval internetivabaduse koalitsiooni (FOC) ministrite kohtumisel ja FOC 

ko ere tsil Free a d “e ure I ter et for All  

Rahastaja:  Välis i isteeriu   

Projekti ees ärgiks o  va a ja turvalise interneti kestmist kinnistava rahvusvahelise 

ka depi aga p hi tete "Talli  Age da" väljat ta i e i g vajalike tegevuste elluvii i e 
nende heakskiitmiseks 28-29.04.2014 Tallinnas korraldataval internetivabaduse koalitsiooni 

(FOC) ministrite kohtumisel ja FOC konverentsil Free and Secure Internet for All. 

Birma 

„Mya ari alitsuse usta i e eValitsuse, teleko u ikatsioo i regulatsioo ide ja hariduses 
i foteh oloogia kasuta ise tege uska a osas  

Rahastaja: Avatud Eesti Fond 

Projekti ees ärgiks oli kaardistada M a ari olukord eRiigi p hiliste ko po e tide alal i g 
koostada vastav raport, is h l aks eRiigi alase usta ise kava, ettepa ekuid 
teleko u ikatsioo i i frastruktuuri igusraa istikust i g IKT hariduse tee al. 

Montenegro 

“tre gthe i g ad i istrati e apa ities i  i for atio  so iety   

Rahastaja: Euroopa Komisjon 

Mo te egro i foühisko a haldussuutlikkuse t st i e  esti isprojekt  projekti 
üldees ärgiks oli Mo te egro i foühisko a are da i e, is o  vastavuses EL-i ja 

rahvusvaheliste sta darditega. Lisaks sellele oli projekti ees ärgiks tugevdada Mo te egro 
I foühisko a- ja Ko u ikatsioo i i isteeriu i haldussuutlikkust, ille lä i t stetakse e-

tee uste kvaliteeti ja e dele  juurdepääsu Mo te egros. e- Riigi Akadeemia rolliks projektis 

oli teostada Mo te egro i foühisko a koost v i e raa istiku a alüüs, e-teenuste ning e-

riigi portaali a alüüs i g t tada välja ettepa ekud e de valdko dade t husta iseks.  

Bosnia ja Hertsegoviina 

„“tre ghte i g the effi ie y of IDDEEA  T i i g Bos ia a d Herzego i a  

Rahastaja:  Euroopa Komisjon  



Projekti üldees ärgiks o  pa ustada Bos ia ja Hertsegovii a avaliku halduse are da isse 

efektiivsete refor ide lä ivii iseks i g tee usekvaliteedi t st iseks riigis. Projekt aita  
kaasa Bosnia ja Hertsegoviina  Isikutunnistuste, registrite ja andmevahetuse agentuuri (ingl.k 

The Agency for Identification Documents, Registers and Data Exchange of Bosnia and 

Herzegovina (IDDEEA)) tehniliste ja inimressursside arendamisele.  

Koolitused ja visiidid Eestis 

Ukraina koolitus, 21.01- . .  tee al „Eesti e-Valitsus    

India, 11.- . .  tee al „Eesti e-Valitsus  

Valgevene I, 25.02- . .   tee al „MTÜde v i ekuse t st i e koda iku- i g i foühisko as   

K rg zsta , 18.- . .  tee al „Eesti e-Valitsus ning avalike e-tee uste osuta i e   

Kosovo, 01.04- . .  tee al „e-Valitsuse strateegia arendamine Kosovo kohalikele 

o avalitsustele   

Namiibia, 8.- . .  tee al „Eesti e-valitsus     

P hja-Küpros, 29.04 – 03.05. 2013  tee al „ Eesti e-Valitsus ning IKT-lahe dused   

Valgevene II, 29.04- . .  tee al „ Erasektori i g avaliku sektori koost  koda ikuühisko a 
ning e-valitsuse loo isel  

Moldova, 15.- . .  tee al „Avatud valitse i e i g koda ike osalus poliitilistes protsessides  

Montenegro, Twinning projekti komponent, 04.- . .  tee al „Riiklike a d e aaside 
a d evahetusüsste   

Valgevene III,  12.- . .  tee al „IKT hariduses   

Lviv (Ukraina), 12.- . .  tee al „Eesti e-riigi lahe duste tutvustus   

Malaisia MAMPU, 16.- . .  tee al „Eesti e-valitsus ning andmevahetuskiht X-tee   

Malaisia CSM, 2.- . .  tee al „Eesti  kü erjulgeoleku raa istik i g e-valitsus    

Valgevene IV, 28.10.- . .  tee al „ IKT hariduses   

Afganistan,  4.-08.11.2013 tee al „Eesti e-Valitsus   

Ghana, 11.- . .  tee al „Eesti e-Valitsus i g valitsuse elektroo ili e i fosüstee i loo i e    

Brasiilia, 18.- . .  tee al „Eesti e-riigi lahe duste tutvustus    

Myanmar, 23.-26.11.2013 teemal- „ Eesti e-valitsuse tutvustus  koolitus  

Türk e ista , 12.12.-20.12.2013 teemal– „Eesti e-valitsus   

P hja-Sudaan, 16.- . .  tee al „E-riik Eesti era- i g avalikus sektoris   
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2013 31.12.2012 Lisa nr

Varad    

Käibevara    

Raha 676 567 188 201  

Nõuded ja ettemaksed 710 147 198 026 2,4

Kokku käibevara 1 386 714 386 227  

Põhivara    

Nõuded ja ettemaksed 0 242 000 2

Materiaalne põhivara 8 811 6 079 5

Kokku põhivara 8 811 248 079  

Kokku varad 1 395 525 634 306  

Kohustused ja netovara    

Kohustused    

Lühiajalised kohustused    

Laenukohustused 408 498  

Võlad ja ettemaksed 305 016 63 602 6,7

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused 1 010 572 584 260 13

Kokku lühiajalised kohustused 1 315 996 648 360  

Pikaajalised kohustused    

Laenukohustused 47 280  

Kokku pikaajalised kohustused 47 280  

Kokku kohustused 1 316 043 648 640  

Netovara    

Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses 383 383  

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem -14 717 22 096  

Aruandeaasta tulem 93 816 -36 813  

Kokku netovara 79 482 -14 334  

Kokku kohustused ja netovara 1 395 525 634 306  
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2013 2012 Lisa nr

Tulud    

Annetused ja toetused 1 462 712 292 277 8

Tulu ettevõtlusest 65 185 108 310  

Muud tulud 98 061 100 280 9

Kokku tulud 1 625 958 500 867 14

Kulud    

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -1 415 715 -294 130 10

Mitmesugused tegevuskulud -68 686 -111 856  

Tööjõukulud -39 605 -127 352 11

Põhivara kulum ja väärtuse langus -4 209 -3 399 5

Kokku kulud -1 528 215 -536 737  

Põhitegevuse tulem 97 743 -35 870  

Muud finantstulud ja -kulud -3 927 -943  

Aruandeaasta tulem 93 816 -36 813  
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2013 2012 Lisa nr

Rahavood põhitegevusest    

Põhitegevuse tulem 97 743 -35 870  

Korrigeerimised    

Põhivara kulum ja väärtuse langus 4 209 3 399 5

Kasum (kahjum) põhivara müügist -1 150 0 5

Kokku korrigeerimised 3 059 3 399  

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus -270 121 -171 488 2

Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus 241 414 12 918 6

Laekunud intressid 783 67  

Makstud intressid -519 -369  

Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,

toetustest
426 312 507 454 13

Kokku rahavood põhitegevusest 498 671 316 111  

Rahavood investeerimistegevusest    

Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel -5 791 -1 745 5

Kokku rahavood investeerimistegevusest -5 791 -1 745  

Rahavood finantseerimistegevusest    

Saadud laenude tagasimaksed -90 0  

Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed -233 -498  

Muud laekumised finantseerimistegevusest 0 -242 000  

Kokku rahavood finantseerimistegevusest -323 -242 498  

Kokku rahavood 492 557 71 868  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 188 201 116 974  

Raha ja raha ekvivalentide muutus 492 557 71 868  

Valuutakursside muutuste mõju -4 191 -641  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 676 567 188 201  
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Sihtkapital/Osakapital

nimiväärtuses

Akumuleeritud tulem

31.12.2011 383 22 096 22 479

Aruandeaasta tulem 0 -36 813 -36 813

31.12.2012 383 -14 717 -14 334

Aruandeaasta tulem 0 93 816 93 816

31.12.2013 383 79 099 79 482
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E-riigi Akadeemia Sihtasutus 2013. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused

e-Riigi Akadeemia raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusest ja heast

raamatupidamise tavast. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida

täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse prinsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on

kirjeldatud arvestupõhimõtetes.

Käesolev majandusaasta aruanne on esitatud eurodes.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

e-Riigi Akadeemia SA kasutas raamatupidamise aastaaaruande koostamisel esmakordselt uusi Raamatupidamise Toimkonna juhendeid,

mille rakendamine on kohustuslik 01.01.2013 või hiljem alanud arvestusperioode hõlmavate finantsaruannete koostamisel.

Muudetud Raamatupidamise Toimkonna juhendite kasutuselevõtt ei avaldanud e-Riigi Akadeemia SA poolt seni kasutatud

arvestuspõhimõtetele olulist mõju.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid, lühiajalisi (alla 3 kuulise lunastustähtajaga)

pangadeposiite ja rahaturufondi osakuid, millel puudub oluline turuväärtuse muutuse risk.

Rahavoogude aruande arvestuspõhimõtted

Rahavood on kajastatud kaudsel meetodil – äritegevuse rahavoogude leidmisel on korrigeeritud põhitegevuse tulemit,

elimineerides mitterahaliste tehingute mõju ja põhitegevusega seotud käibevarade ja lühiajaliste kohustuste saldode muutused. Investeerimis-

ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Tehingud välisvaluutas kajastatakse raamatupidamises tehingupäeval kehtinud Euroopa Keskpanga valuutakursi järgi. Aastaaruandes on

valuutapõhised monetaarsed kirjed ümber hinnatud bilansi kuupäeval kehtinud Euroopa Keskpanga valuutakursi järgi. Ümberhindlusest tekkinud

tulud ja kulud on kajastatud tulemiaruandes.

Finantsinvesteeringud

Finantsvaraks loetakse raha, lühiajalisi finantsinvesteeringuid, nõudeid ostjate vastu ning muid lühi- ja pikaajalisi nõudeid.

Finantsvara võetakse algselt arvele selle soetusmaksumuses, milleks on antud finantsvara eest makstud tasu õiglane väärtus.

Algne soetusmaksumus sisaldab kõiki finantsvaraga otseselt seotud tehingukulutusi.

Finantsvara oste ja müüke kajastatakse järjepidevalt väärtuspäeval st päeval, millal ettevõte saab ostetud finantsvara omanikuks või kaotab

omandiõiguse müüdud finantsvarale.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu 

 

Nõudena ostjate vastu kajastatakse e-Riigi Akadeemia SA tavapärse tegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu 

kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o. nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused). 

Ostjatelt laekumata välisvaluutas fikseeritud nõuded võetakse arvele operatsioonipäeva kehtiva Euroopa Keskpanga kursiga. 

Välisvaluutas fikseeritud nõue hinnatakse raamatupidamise aastaaaruande koostamisel bilansipäeval kehtiva Euroopa Keskpanga kursiga. 

Ostjatelt laekumata nõudesummad hinnatakse individuaalselt, s.o. iga arve või lepingu alusel toimuva laekumise tõenäosust käsitletakse eraldi. 

Kui nõuete individuaalne hindamine ei ole nõuete arvust tulenevalt võimalik, siis hinnatakse individuaalselt ainult olulisi nõudeid.
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Ülejäänud nõudeid hinnatakse kogumina, arvestades eelmiste aastate kogemust laekumata jäänud nõuete osas. Varem allahinnatud

ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisena.  

Ostjatelt laekumata summad, mille laekumine on ebatõenäoline, kantakse kuludesse raamatupidamise seaduse kohaselt.  

 

Muud nõuded 

 

Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised, antud laenud ning muud lühi- või pikaajalised nõuded), välja arvatud edasimüügi eesmärgil

omandatud nõudeid, kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.  

Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetumaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus võimalkud allahindlused), mistõttu

lühajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuvas summas. Pikaajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumuse arvestamiseks

võetakse nad esialgselt arvele saadaoleva tasu õiglases väärtuses, arvestades järgnevatel perioodidel nõudelt intressitulu, sisemise

intressimäära meetodit kasutades. Edasimüügi eesmärgil soetatud nõudeid kajastatakse õiglase väärtuse meetodil.  

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivara

Olulisuse prinsiibist lähtudes kajastatakse põhivarana need varaobjektid, mille soetusmaksumus ületab 320 eurot ja mille kasulik eluiga on üle

ühe aasta.

Materiaalne põhivara võetake 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 väärutse

langusest tulenevad allahindlused. Põhivarad amortiseeritakse lineaarsel meetodil lähtudes nende kasulikust tööeast järgmiselt:

Kontorimööbel 10 aastat, ehk 10% aastas

Muu inventar ja IT seadmed 3 aastat, ehk 33,3% aastas

Bilansis on põhivarade grupid kajastatud vastavalt raamatupidamise seaduses etteantud bilansivormile ja sellest tulenevalt toome alljärgnevalt

ära sihtasutuse varade jaotuvuse bilansis:

- Materiaalne põhivara kirjel on kajastatud kontoritehnika ja mööbel

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

komponendid võetud raamatupidamises arvele eraldi varadena, määrates neile eraldi amortisatsiooninormid vastavalt nende kasulikule elueale.

Juhul kui põhivara kaetav väärtus (s.o. korgem kahest järgnevast näitajast: vara neto müügihind või vara kasutusväärtus) on väiksem tema

bilansilisest jääkmakumusest, on materiaale põhivara objektid alla hinnatud nende kaetavale väärtusele.

Põhivara arvelevõtmise alampiir    320

Rendid

Kapitalirendina käsitletakse rendilepingut, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle ettevõttele.

Muud rendilepingud kajastatakse kasutusrendina.

Sihtasutus kui rentnik:

Kapitalirenti kajastatakse bilansis vara ja kohustusena renditud vara õiglase väärtuse summas või rendimaksete

miinimumsumma nüüdisväärtuses, juhul kui see on madalam. Rendimaksed jaotatakse finantskuluks (intressikulu) ja kohustuse jääkväärtuse

vähendamiseks. Finantskulud jaotatakse rendiperioodile arvestusega, et intressimäär on igal ajahetkel kohustuse jääkväärtuse suhtes sama.

Kapitalirendi tingimustel renditud varad amortiseeritakse sarnaselt omandatud põhivaraga. Kui ei ole piisavalt kindel, et rentnik omandab

rendiperioodi lõpuks vara omandiõiguse, siis on amortisatsiooni perioodiks vara eeldatav kasulik tööiga või rendisuhte kehtivuse periood,

olenevalt sellest, kumb on lühem. 

Kasutusrendimaksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kasumiaruandes kuluna.

Finantskohustused

Finantskohustusteks loetakse tarnijatele tasumata arveid, viitvõlgasid ja muid lühi- ja pikaajalisi võlakohustusi. Finantskohustus võetakse

algselt arvele selle soetusmaksumuses, milleks on antud finantskohustuse eest saadud tasu õiglane väärtus. Algne soetusmaksumus sisaldab

kõiki finantskohustusega otseselt seotud tehingukulutusi.

Finantskohustused kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Finantskohustus eemaldatakse bilansist siis, kui see on

rahuldatud, lõpetatud või aegunud.
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Annetused ja toetused

e-Riigi Akadeemia tegevust finantseeritakse suures ulatuses just sihtfinantseerimise põhimõtte kohaselt.

Tulemiaruande annetused ja toetused kirjel kajastatakse sihtfotstarbelisi toetusi – näiteks Eesti Vabariigi

Välisministeeriumi arengukoostööprojekte või Avatud Eesti Fondi stipendiume ning muude organisatsioonide sihtotstarbelisi toetusi.

Saadud rahad võetakse bilanssi kohustusena (ettemaksuna) üles ja tuludesse kantakse samas summas, mis on sama projekti

kulud aruandeperioodil või lähtuvalt projekti elluviimise mahust. Finantseeritud tegevuse lõppedes on e-Riigi Akadeemial kohustus

rahasajale esitada saadud sihtotstarbelise toetuse kasutamise aruanne. Kasutamata jäänud sihtfinantseeringu summa reeglina tagastatakse.

Juhul kui sihtfinantseeringu raames teostatavad kulutused leiavad aset projekti abikõlblikkuse perioodil ning vastavad abikõlblikkuse reeglitele –

kuid nende kulude katteks ei ole rahastajalt veel rahalisi vahendeid laekunud, kajastatakse need projekti kuludena antud peroodil ning

tõstetakse tulusse sama summa ulatuses, lähtudes tulude ja kulude vastavuse prinsiibist. Sama summa ulatuses kajastatakse summa ka nõuete

kontol kuniks leiab aset laekumine rahastajalt.

Muud tulud real kajastatakse muu projektipõhine finantseering – mille raames on rahastajad finantseerinud kindla eemärgiga projekti

või -koolitust. Saadud rahad võetakse bilanssi kohustusena (ettemaksuna) üles ja tuludesse kantakse samas summas, mis on sama projekti

kulud aruandeperioodil või lähtuvalt projekti elluviimise mahust. Valdavalt on siin tegu lühiajaliste projektide ja koolitustega.

Sihtfinantseerimist kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulud, mille kompenseerimiseks sihtfinantseerimine on mõeldud.

Sihtfinatnseerimine, mida saadakse eelmistel perioodidel tekkinud kulude eest või millega ei kaasne täiendavaid tulevikku suunatud tingimusi

kajastatakse tuluna perioodis, millal sihtfinantseerimine aset leidis. Sihtfinatseerimist ei kajastata tuluna enne kui eksisteerib piisav kindlus,

et e-Riigi Akadeemia SA vastab sihtfinatseerimisega seotud tingimustele ja sihtfinantseerimine muutub sissenõutavaks.

Tulud

Tulu ettevõtlusest  kirjel kajastatakse majandustegevusest saadavat tulu. Siin kajastatakse ka riigihankel osalemise raames edukaks osutunud

projektid. Samuti kajastuvad siin lühiaajalised konsultatsioonitööd jms põhikirjalist tegevust toetavad teenused.

Seotud osapooled

Ettevõte loeb osapooli seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole ärilistele

otsustele. Seotud osapooled on:

- Asutajad

- Tegev-ja kõrgem juhtkond;

- Eelpool loetletud isikute lähedased pereliikmed ja nende poolt kontrollitavad või nende olulise mõju all olevad ettevõtted.

Puhkusetasu reserv

Puhkusetasu kulu on kajastatud kohustuse tekkimise perioodil. Puhkusetasu reservi korrigeeritakse üks kord aastas – aruandeaasta

lõpul. Väljateenitud puhkusetasu kajastatakse tulemiaruandes kuluna ning bilansis on võetud arvele 

lühiajalise kohustusena töövõtjate ees. 

Bilansipäevale järgnevad sündmused

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised varade ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansikuupäeva

31.12.2013 ja aruande koostamise kuupäeva vahemikul, kuid on seotud aruandeperioodil või varasematel perioodidel toimunud

tehingutega. Bilansipäevajärgsed sündmused, mida ei ole varade ja kohustuste hindamisel arvesse võetud, kuid mis oluliselt mõjutavad

järgmise majandusaasta tulemust, on avalikustatud aastaaruande lisades.
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Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2013 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi Lisa nr

12 kuu jooksul 1 - 5 aasta jooksul

Nõuded ostjate vastu 295 266 295 266   

Ostjatelt laekumata arved 295 266 295 266  2

Muud nõuded 60 399 60 399   

Viitlaekumised 60 399 60 399  4

Ettemaksed 112 482 112 482   

Muud nõuded ja ettemaksed 242 000 242 000   

Kokku nõuded ja ettemaksed 710 147 710 147   

 

 31.12.2012 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi Lisa nr

12 kuu jooksul 1 - 5 aasta jooksul

Nõuded ostjate vastu 56 929 56 929   

Ostjatelt laekumata arved 56 929 56 929   

Muud nõuded 12 265 12 265   

Viitlaekumised 12 265 12 265  4

Ettemaksed 128 832 128 832   

Muud nõuded ja ettemaksed 242 000  242 000 4

Kokku nõuded ja ettemaksed 440 026 198 026 242 000  

Real muud nõuded ja ettemaksed on kajastatud projekti "Transactional e-Governance Development in Armenia" raames deposiiti tõstetud

summad, mis olid vajalikud Euroopa Komisjoni poolt tehtud projekti ettemaksele pangagarantii väljastamiseks.

Tagatise summa 30 000 EUR, intressimäär 0,17%

Tagatise summa 212 000 EUR, intressimäär 0,19%

Pangagarantii tähtaeg on 14.02.2016 kuid garantiileping võidakse lõpetada ka varem, hetkel, mil Euroopa Komisjon aktsepteerib

vahearuande ning vabastab ettemaksu tarbeks sõlmitud pangagarantii lepingu.

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

 31.12.2013 31.12.2012

Maksuvõlg Maksuvõlg

Käibemaks 5 027 1 805

Üksikisiku tulumaks 6 492 3 600

Erisoodustuse tulumaks 302 459

Sotsiaalmaks 11 597 7 037

Kohustuslik kogumispension 385 224

Töötuskindlustusmaksed 794 645

Intress 0 3

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad 24 597 13 773
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Lisa 4 Muud nõuded
(eurodes)

 31.12.2013 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi Lisa nr

12 kuu jooksul 1 - 5 aasta jooksul üle 5 aasta

Viitlaekumised 60 399 60 399   2

      

Nõuded

rahastajatele
52 097 52 097    

Muud lühiajalised

nõuded
8 302 8 302    

Kokku muud nõuded 60 399 60 399    

 

 31.12.2012 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi Lisa nr

12 kuu jooksul 1 - 5 aasta jooksul üle 5 aasta

Viitlaekumised 12 265 12 265   2

Nõuded

rahastajatele
9 032 9 032    

Muud lühiajalised

nõuded
3 233 3 233    

Kokku muud nõuded 12 265 12 265    
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Lisa 5 Materiaalne põhivara
(eurodes)

  Kokku

 Masinad ja

seadmedArvutid ja

arvutisüsteemid

31.12.2011  

Soetusmaksumus 16 876 16 876 16 876

Akumuleeritud kulum -9 143 -9 143 -9 143

Jääkmaksumus 7 733 7 733 7 733

  

Ostud ja parendused 1 745 1 745 1 745

Amortisatsioonikulu -3 399 -3 399 -3 399

  

31.12.2012  

Soetusmaksumus 18 621 18 621 18 621

Akumuleeritud kulum -12 542 -12 542 -12 542

Jääkmaksumus 6 079 6 079 6 079

  

Ostud ja parendused 5 791 5 791 5 791

Amortisatsioonikulu -4 209 -4 209 -4 209

Muud muutused 1 150 1 150 1 150

  

31.12.2013  

Soetusmaksumus 24 412 24 412 24 412

Akumuleeritud kulum -15 601 -15 601 -15 601

Jääkmaksumus 8 811 8 811 8 811
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Lisa 6 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2013 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi Lisa nr

12 kuu jooksul 1 - 5 aasta jooksul üle 5 aasta

Võlad tarnijatele 13 316 13 316    

Võlad töövõtjatele 19 075 19 075   7

Maksuvõlad 24 597 24 597   3

Muud võlad 248 028 248 028    

Kokku võlad ja

ettemaksed
305 016 305 016    

 

 31.12.2012 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi Lisa nr

12 kuu jooksul 1 - 5 aasta jooksul üle 5 aasta

Võlad tarnijatele 2 946 2 946    

Võlad töövõtjatele 27 743 27 743   7

Maksuvõlad 13 773 13 773   3

Muud võlad 19 140 19 140    

Kokku võlad ja

ettemaksed
63 602 63 602    

Muud võlad seisuga 31.12.2013 summas 248 436 eurot kätkeb endas lepingukohaseid väljamaksmata summasid allhankijatele/partneritele

(projekti Transactional e-Governance Development in Armenia lepingupartnerid)summas 244 196 eurot. 3832 eurot on muud viitvõlad.

Lisa 7 Võlad töövõtjatele
(eurodes)

 31.12.2013 31.12.2012 Lisa nr

Puhkusereserv 15 936 26 319  
Töötasud 2 232 19  
Muud võlad töövõtjatele 907 1 405  
Kokku võlad töövõtjatele 19 075 27 743 6

Lisa 8 Annetused ja toetused
(eurodes)

 2013 2012 Lisa nr

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 19 173 19 173  

Projektide sihtfinantseerimine 1 443 539 273 104  
Kokku annetused ja toetused 1 462 712 292 277 14

sh eraldis riigieelarvest 328 256 167 550  

Muu sihtfinantseering 1 134 456 124 727  

Rahalised ja mitterahalised annetused    
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 2013 2012 Lisa nr

Rahaline annetus 0 2 821  

Kokku annetused ja toetused 0 2 821  

Lisa 9 Muud tulud
(eurodes)

 2013 2012

Muu projektipõhine finantseering 97 246 97 410

Muud 815 2 870

Kokku muud tulud 98 061 100 280

Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

 2013 2012 Lisa nr

Transpordikulud 75 354 35 289  

Mitmesugused bürookulud 38 297 19 796  

Lähetuskulud 109 761 17 051  

Tööjõukulud 384 146 145 900 11

Amortisatsioonikulu 341 1 150  

Viisatasud 355 102  
Koolitatavate majutuskulud 25 281 11 614  
Muud projektide/koolituste läbiviimise kulud 782 180 58 865  
Muud 0 4 363  

Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsesed kulud
1 415 715 294 130  

Muud projektide/koolituste läbiviimise kulud kätkevad endas valdavalt nende projektide allhankeid ja makseid projekti partneritele, näiteks meie

suurimates projektides Armeenias ja Ukrainas. Ettevõtetelt oleme ostnud tehnilisi lahendusi, ekspertiisi jms kokku summas 714 315 eurot. Lisaks

kajastuvad sellel real erinevad muud koolitusgruppide ja delegatsioonidega seotud kulud, mis meile arengukoostöö- ja ka teiste

sihtfinantseeritavate projektilepingute näol kohustuslikud on olnud. Samuti on sellel real kajastatud audititasud (meie sihtfinantseeringu

projektid läbivad sageli vahe- või lõpparuannete auditeid), materjalide ettevalmistamise ja trükkimise kulud, ruumide, tehnika ja auditooriumite

rendikulud.
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Lisa 11 Tööjõukulud
(eurodes)

 2013 2012 Lisa nr

Palgakulu 315 379 214 326  

Sotsiaalmaksud 108 372 71 908  

Kokku tööjõukulud 423 751 286 234  

Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsese kuluna
384 146 145 900 10

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 12 8  

Lisa 12 Seotud osapooled
(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

 

2012 Ostud

Tegev- ja kõrgem

juhtkond ning olulise

osalusega eraisikust

omanikud ning nende

valitseva või olulise

mõju all olevad

ettevõtjad

43 806

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja

muud olulised soodustused
  

 2013 2012

Arvestatud tasu 89 000 70 606

Real: "Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad" on

kajastatud ostud osaühingult PPM Eesti. Tegu oli konsultatsiooni- ja lektoritasude ning nõustamisega.



Lisa 13 Ette aksuga projektide ülevaade

Lühe d Laekunud 

2013

Ettemaks 

31.12.2012 

ja 

laekumised 

2013 kokku

Tulusse 

kantud 

2013

Rahastajale 

tagastatud 

2013

Valgevene koolitus 0 8 354 933 0

Albaania koolitus 0 3 807 2 057 1 750

Palestii a digivõi ekus 0 30 030 30 030 0

Moldova DigiSec 23 980 49 329 54 633 0

Balkani avatud valitsemine 29 349 51 306 39 065 0

Twinning Montenegro 23 345 26 845 33 486 0

e-Armeenia 626 639 997 879 657 007 0

Ukraina IF (SIDA) 460 540 518 221 153 696 0

Ukraina IF (VM) 39 835 77 177 62 586 0

GISI Initsiatiiv 0 25 000 25 000 0

Arengumaade koolitus 29 948 29 948 13 983 0

Valgeve e koolitus VM jätk 63 770 63 770 40 875 0

Valgevene koolitus USAID 37 001 37 001 32 329 0

AEF VÜF e-koda ik 22 474 22 474 16 181 0

EstLatRus projekt 71 761 71 761 13 221 0

Tuneesia projekt 79 220 79 220 8 790 0

Kõrgõsta i projekt 58 748 58 748 10 680 0

Cloud projekt 47 765 47 765 5 935 0

AEF OGP III etapp 39 147 39 147 36 919 0

Kokku: 1 653 522 2 237 782 1 237 405 1 750

Lühe d Laekunud 

2012

Ettemaks 

31.12.2011 

ja 

laekumised 

2012 kokku

Tulusse 

kantud 

2012

Rahastajale 

tagastatud 

2012

Valgevene koolitus 0 44 944 36 590 0

Albaania koolitus 13 971 13 971 10 164 0

Palestii a digivõi ekus 50 998 64 408 34 378 0

Moldova DigiSec 29 975 29 975 4 626 0

Balkani avatud valitsemine 36 687 36 687 14 730 0

Twinning Montenegro 17 929 17 929 14 429 0

e-Armeenia 392 100 392 100 20 860 0

Ukraina IF (SIDA) 84 538 84 538 26 857 0

Ukraina IF (VM) 49 795 49 795 12 453 0

GISI Initsiatiiv 25 000 25 000 0 0

Muud projektid 100 440 100 440 100 440 0

AEF Keko 0 1 933 1 857 76

Moldova e-Reform 0 7 407 7 127 280

Sambia koolitus 0 1 344 0 1 344

Raamat e-Riik vene k 0 2 821 2 821 0

Vahekokkuvõte: 801 433 873 292 287 331 1 701

US Alumni 0 4 946 4 946 0

Kokku: 801 433 878 238 292 277 1 701

584 260 1 010 572

15 965

22 895

4 673

6 292

0

0

0 58 540

0 70 430

0

0

57 681 364 525

37 342 14 591

25 000 0

21 957 12 241

3 500 0

371 240 340 872

3 807 0

30 030 0

25 349 0

Vaadeldavas lisas o  välja toodud projektid, illel oli bila sis kajastatud ette aks kas seisuga . .  või . . . Projektidele, 
illel oli ette aksu jääk seisuga . .  lisa duvad vastavalt projekti lepi gutele tellijate poolt .a. arua deperioodi jooksul e-

Riigi Akadee ia SA-le üleka tud projekti laeku ised. Projekti ette aksest o  aha arvestatud projekti val i ud etappide kulude 
su a i g selle su a ulatuses o  saadud fi a tseeri ised ka tud aja dusaasta tuludesse ja jääk o  äidatud seisuga . .  
real Ette aks . .  Bila sis real "sihtotstarbelised tasud, a etused, toetused" . Projekti lõppe isel ka takse järelejää ud 
su a tuludesse või tagastatakse vastavalt lepi gule projekti rahastajale.

Ettemaks 31.12.2012 Ettemaks 31.12.2013

8 354 7 421

Vaadeldavas lisas o  välja toodud projektid, illel oli bila sis kajastatud ette aks kas seisuga . .  või . . . Projektidele, 
illel oli ette aksu jääk seisuga . .  lisa duvad vastavalt projekti lepi gutele tellijate poolt .a. arua deperioodi jooksul e-

Riigi Akadee ia SA-le üleka tud projekti laeku ised. Projekti ette aksest o  aha arvestatud projekti val i ud etappide kulude 
su a i g selle su a ulatuses o  saadud fi a tseeri ised ka tud aja dusaasta tuludesse ja jääk o  äidatud seisuga . .  
real Ette aks . .  Bila sis real "sihtotstarbelised tasud, a etused, toetused" . Projekti lõppe isel ka takse järelejää ud 
su a tuludesse või tagastatakse vastavalt lepi gule projekti rahastajale.

Ettemaks 31.12.2011 Ettemaks 31.12.2012

44 944 8 354

0 3 807

13 410 30 030

0 25 349

0 21 957

0 3 500

0 371 240

0 57 681

0 37 342

0 25 000

0 0

1 933 0

7 407 0

1 344 0

2 821 0

71 859 584 260

4 946 0

76 805 584 260

0 48 068

0 41 830

0 2 228
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Lisa 14 Tulude jaotus

Tulude jaotus

Selgitus 2013 2012

TULUD   

ANNETUSED JA TOETUSED

(Sihtotstarbelised

finantseeringud)

  

EV Arengukoostöö projektide

sihtfinantseering
309 083 148 377

EV poolne tegevuskulude

sihtfinantseering
19 173 19 173

Avatud Eesti Fondi

stipendiumid
85 238 26 559

Muu sihtfinantseering 1 049 219 98 168

ANNETUSED JA TOETUSED

(Sihtotstarbelised

finantseeringud) kokku           

(Lisa 8)

1 462 712 292 277

   

MUUD TULUD   

Muu projektipõhine toetus   

Muu rahvusvaheline

organisatsioon                         
97 246 97 411

Kokku muu projektipõhine

toetus
97 246 97 411

Muud tulud 815 2870

Muud tulud

kokku                                                  

 (Lisa 9)

98 061 100 280

Tulu ettevõtlusest 65 185 108 310

TULUD KOKKU 1 625 958 500 867

 



Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 20.06.2014

E-riigi Akadeemia Sihtasutus (registrikood: 90007000) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on

elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi Allkirjastaja roll Allkirja andmise aeg

HANNES ASTOK Juhatuse liige 20.06.2014

ARVO OTT Juhatuse liige 20.06.2014



SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

E-riigi Akadeemia Sihtasutus nõukogule

Oleme auditeerinud E-riigi Akadeemia Sihtasutus raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2013, tulemiaruannet,

rahavoogude aruannet ja netovara muutuste aruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta, aastaaruande koostamisel

kasutatud oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning muid selgitavaid lisasid. Auditeeritud raamatupidamise aastaaruanne, mis on toodud

lehekülgedel 9 kuni 23, on kaasatud käesolevale aruandele.

Juhtkonna kohustus raamatupidamisaruannete osas

Juhtkond vastutab raamatupidamise aastaaruande koostamise ja õiglase esitamise eest kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga ning sellise

sisekontrolli eest, mida juhtkond peab vajalikuks, et võimaldada pettusest või veast tuleneva olulise väärkajastamiseta raamatupidamise

aastaaruande koostamist.

Vandeaudiitori kohustus

Meie kohustuseks on avaldada oma auditi põhjal arvamust selle raamatupidamise aastaaruande kohta. Viisime oma auditi läbi kooskõlas

rahvusvaheliste auditeerimisstandarditega (Eesti). Nende standardite kohaselt on nõutav, et oleme kooskõlas eetikanõuetega ning planeerime ja

viime auditi läbi omandamaks põhjendatud kindluse selle kohta, kas raamatupidamise aastaaruanne on olulise väärkajastamiseta.

Audit hõlmab raamatupidamise aastaaruandes esitatud arvnäitajate ja avalikustatud informatsiooni kohta auditi tõendusmaterjali hankimiseks

vajalike protseduuride läbiviimist. Valitud protseduurid sõltuvad vandeaudiitori otsustustest, sealhulgas hinnangust riskidele, et raamatupidamise

aastaaruanne võib sisaldada pettustest või vigadest tulenevaid olulisi väärkajastamisi. Nende riskihinnangute tegemisel võtab vandeaudiitor

arvesse sisekontrolli, mis on relevantne majandusüksuse raamatupidamise aastaaruande koostamisel ja õiglasel kajastamisel, kavandamaks

antud tingimustes asjakohaseid auditiprotseduure, kuid mitte arvamuse avaldamise eesmärgil majandusüksuse sisekontrolli tulemuslikkuse

kohta. Audit hõlmab samuti juhtkonna poolt kasutatud arvestuspoliitikate asjakohasuse ja tehtud arvestushinnangute põhjendatuse ning ka

raamatupidamise aastaaruande üldise esitusviisi hindamist.

Usume, et auditi tõendusmaterjal, mille oleme hankinud, on piisav ja asjakohane aluse andmiseks meie auditiarvamusele.

Arvamus

Meie arvates kajastab kaasatud raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes osades õiglaselt E-riigi Akadeemia Sihtasutus finantsseisundit

seisuga 31.12.2013 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

/digitaalselt allkirjastatud/

Indrek Alliksaar

Vandeaudiitori number 446

KPMG Baltics OÜ

Audiitorettevõtja tegevusloa number 17

Narva mnt 5, Tallinn

27.06.2014



Audiitorite digitaalallkirjad
E-riigi Akadeemia Sihtasutus (registrikood: 90007000) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruandele lisatud audiitori aruande on

digitaalselt allkirjastanud:

Allkirjastaja nimi Allkirjastaja roll Allkirja andmise aeg

INDREK ALLIKSAAR Vandeaudiitor 27.06.2014



Tegevusalad
Tegevusala EMTAK kood Põhitegevusala

Mujal liigitamata koolitus 8559 Jah

Muude mujal liigitamata organisatsioonide tegevus 94999 Ei

Sidevahendid
Liik Sisu

Telefon +372 6411313

Telefon +372 6313791

Faks +372 6411314

E-posti aadress ivar@ut.ee

E-posti aadress info@ega.ee

Veebilehe aadress www.ega.ee


