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Tegevusaruanne
Tegevusaruanne 2015
E-riigi Akadeemia Sihtasutus (eGA) on sõltumatu missioonil põhinev mittetulunduslik organisatsioon, mis
loodi 2002. aastal ÜRO Arenguprogrammi, Avatud Ühiskonna Instituudi ja Eesti Vabariigi Valitsuse initsiatiivil. Akadeemia tegevust auditeerib rahvusvaheliselt tunnustatud audiitor, hetkel on audiitoriks valitud
KPMG Baltics.
E-riigi Akadeemia innustab, koolitab ja nõustab avaliku sektori juhte, ametnikke ja huvirühmasid kasutama
infotehnoloogiat tõhusamaks ja läbipaistvamaks riigijuhtimiseks ning demokraatlike protsesside parendamiseks. Samuti aitab eGA koostöös ettevõtetega välisriikide valitsusi e-lahenduste kavandamisel, valikul
ja juurutamisel.
E-riigi Akadeemia on koolitanud enam kui 3000 ametnikku rohkem kui 60 riigist ning juhtinud või osalenud enam kui 60 rahvusvahelises projektis riikide, omavalitsuste ja organisatsioonide arendamiseks.
E-riigi Akadeemial on rikkalikud kogemused e-valitsemise arendamisel siirdeühiskondades, eeskätt Keskja Ida-Euroopas, Balkanil ja Aafrikas. Hea on mõistagi ka koostöö Euroopa Liidu riikidega (Soome, Rootsi,
Holland, Läti ja paljud teised).
E-riigi Akadeemia kuulub Eesti Arengukoostöö Ümarlauda ja on Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu liige. Oma tegevustes järgib E-riigi Akadeemia vabaühenduste eetikakoodeksit.
Organisatsiooni areng
2015. aastal jätkus E-riigi Akadeemia organisatsiooni ja tegevuste kasv. eGA juhatus jätkas kahe liikmega.
Kokku töötas aastal 2015 töölepinguga E-riigi Akadeemias 24 inimest ja mehitati 5 uut ametikohta. 2015.
aasta lõpus on eGA-s nii täiskoha kui ka osalise koormusega kokku 22 inimest, täistööajale taandatuna 17
inimest.
Lisaks teeb akadeemia tihedat koostööd enam kui viiekümne e-riigi eksperdiga ning paljude valdkonna
ettevõtetega.
Strateegilised tegevused
E-riigi Akadeemia strateegiliseks eesmärgiks on saada juhtivaks e-valitsemise nõustamis- ja mõttekeskuseks maailmas. 2015. aastal laienes oluliselt eGA projektide sisuline ja geograafiline ulatus. eGA
tegevusi on tutvustatud paljudel rahvusvahelistel konverentsidel ning eGA on üha rohkem kutsutud
tunnustatud partnerina rahvusvahelistesse koostööprojektidesse. 2015. aastal laiendati tegevust EL-i suurtes koostööprojektides Armeenias ning Gruusias.
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Gruusias käivitus EL-i mestimisprojekt, kus Eesti (keda esindab eGA) on esmakordselt mestimisprojekti
juhtivpartner. Samuti on käimas laialdane e-riigi tehnoloogiaprojekt Namiibias, kus eGA on Namiibia valitsuse koostööpartneriks nii organisatsiooni, õigusraamistiku kui ka tehnoloogia arendamisel.
Peamised tegevussuunad eGA töös olid järgmised:
e-valitsuse lahendused keskvalitsusele
e-valitsuse lahendused omavalitsustele
e-demokraatia
küberturvalisus
2015. aastal laienes märkimisväärselt E-riigi Akadeemia tegevuste maht. Täies mahus jätkusid projektid
Armeenias, Ukrainas, Namiibias, Kõrgõzstanis, Moldovas, Gruusias ja Tuneesias.
Käivitus laiamahuline küberturvalisuse indeksi metoodika väljatöötamine. eGA peab oluliseks küberturbe
indeksi levitamist võimalikult paljudes maades, mis omakorda tõstab nii Eesti kui ka eGA tuntust maailmas
antud valdkonnas.
Suurema kaalu on saanud tehnoloogiaprojektide siire, kus eGA kaasab oma projektidesse erinevaid IKT
firmasid. Nii on arenenud kaks olulist valdkonda – koosvõimearhitektuuride ja -lahenduste loomine (Eesti
X-tee näitel) ja elektroonilise identiteedi testimine (Eesti ID-kaardi ja mobiil-ID baasil).
Lisaks on toimunud mitmeid positiivseid arenguid eGA-sarnaste organisatsioonide loomiseks mujal maailmas. Sarnaste, eGA kogemusel põhinevate organisatsioonide loomine võimaldaks hoogustada nii Eesti kui
ka eGA kompetentside ja teadmiste globaalset levikut.
Peamised projektid
Ukraina valitsuse toetamine e-valitsemise arendamisel 2014–2015
Projekt toetas Ukraina valitsuse tegevusi e-valitsemise juurutamisel: poliitikadokumentide väljatöötamisel, e-valitsuse tegevuste planeerimisel, seadusandluse arendamisel, võimekuse kasvatamisel, kaasamise
edendamisel ning elanikele ja ettevõtetele suunatud e-teenuste arendamisel.
Rahastaja: Rootsi Rahvusvahelise Koostöö Agentuur SIDA ja Välisministeerium.
Avatud valitsemise põhimõtete rakendamine kodanikuosaluse suurendamisel seaduseloomesse ja
otsustusprotsessidesse Moldovas 2014–2015
Projekti eesmärk on toetada ja koolitada Moldova valitsust ning kodanikeühendusi seaduseloome ja otsustusprotsesside muutmisel avatuks ja läbipaistvaks ning tagada kodanikeühenduste ja kodanike kaasatus
valitsemisse.
Rahastaja: Välisministeerium.
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Bosina ja Hertsegoviina (IDDEEA) tõhususe edendamine 2013–2015
Euroopa Liidu mestimisprojekti eesmärk oli panustada Bosnia ja Hertsegoviina avaliku halduse arendamisse, efektiivsete reformide läbiviimisse ning teenusekvaliteedi tõstmisse riigis. Projekt aitab kaasa Bosnia ja
Hertsegoviina isikutunnistuste, registrite ja andmevahetuse agentuuri (IDDEEA – The Agency for Identification Documents, Registers and Data Exchange of Bosnia and Herzegovina) tehniliste ja inimressursside
arendamisele.
Rahastaja: Euroopa Komisjon.
Tuneesia valituse toetamine e-valitsemise arendamisel 2013–2015
Projekt jätkas 2012. aastal alanud koostööd. Projekti raames analüüsisid E-riigi Akadeemia eksperdid
Tuneesia e-valitsemise juriidilist ja organisatsioonilist korraldust, tegid ettepanekuid isikute identiteedi
halduse korrastamiseks ning viisid Tuneesias läbi X-tee juhtprojekti.
Rahastaja: Välisministeerium.
Valitsuseüleste e-teenuste ja X-tee andmevahetuskihi juurutus Palestiina Valitsuses 2013–2015
Projekti tulemusel käivitati valitsusülesed e-teenused Palestiina Valitsuses: juurutati andmevahetuse
kesksüsteem X-tee; toetati X-teega seotud organisatsiooni ja õiguskeskkonna arendamist; hangiti vajalik
riistvara kesksüsteemi juurutuseks ja pilootasutuste liidestamiseks; üle 10 valitsusasutuse ühendati
kesksüsteemiga, avati nende valitsusasutuste andmebaasid teenuste loomiseks ja loodi üle 15 e-teenuse,
mis kasutavad loodud kesksüsteemi ja andmebaase.
Rahastaja: Välisministeerium.
São Tomé ja Príncipe e-riigi alase võimekuse hindamine 2015
Projekti käigus hinnati São Tomé ja Príncipe valitsuse e-riigi-alast võimekust ning koostati aruanne, kus
tehti ettepanekud edasisteks tegevusteks ning pakuti välja 2–3 aasta pikkune tegevuskava koos eelarveprognoosiga.
Rahastaja: Välisministeerium.
Tallinna e-valitsemise konverents 2015
12.–13. mail 2015 toimus Tallinn e-Governance Conference 2015. Konverentsile eelnes 11. mail ettevalmistav
seminar idapartnerluse riikide esindajatele. Konverentsil osales 223 inimest 35 riigist, peakõne pidas Vabariigi President Toomas Hendrik Ilves, osalesid ka mitmete riikide ministrid, riikide e-valitsuste agentuuride
juhid ja teised valdkonna ametnikud. Kodanikuühiskonna esindajad osalesid muuhulgas avatud valitsemise
ja läbipaistvuse teemalistel aruteludel. Konverents leidis ka laialdast meediakajastust.
Rahastajad: Välisministeerium, Euroopa Komisjon, sponsorid.
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Cloud for Europe 2013–2017
Projekt „Cloud for Europe“ toetab uute pilvandmetöötluse lahenduste pakkumist ja pilvetehnoloogiate
kasutuselevõttu avalikus sektoris. Projekti eesmärk on eemaldada takistused pilvandmetöötluse kasutuselevõtult ja ühiselt määratleda rahvusvahelised avaliku sektori esitatavad nõuded. Projektis osaleb 24
partnerit 11 Euroopa riigist.
Rahastaja: Euroopa Komisjon.
Namiibia koosvõimelahenduse juurutus 2015–2017
Projekti eesmärk on Namiibia valitsuse koosvõimelahenduse juurutus ning sellega kaasnevate regulatsioonide ning organisatsioonilise võimekuse loomine. Projekti juurutatakse koostöös Cybernetica AS-ga.
Rahastaja: Namiibia valitsus.
Avatud valitsemise partnerlus Eesti kohalikes omavalitsustes 2014–2016
Projekti eesmärk on aidata kaasa läbipaistva ja kogukondi kaasava valitsemise arengule Eesti valdades ja
linnades. Projekti kokkuvõttena toimus 2015. aasta sügisel Rakveres kohalike omavalitsuste AVP foorum,
kus esinesid nii Eesti kui ka teiste riikide, sh Norra ja Islandi kohaliku demokraatia eestkõnelejaid.
Rahastaja: Avatud Eesti Fond.
Eesti IKT-lahenduste tutvustamine arengumaade esindajatele 2015–2017
Projekti eesmärk on korraldada arengumaade delegatsioonidele Eesti e-riigi tutvustusi ning koolitusprogramme, samuti teha vajadusel sarnaseid tutvustusi arengumaades.
Rahastaja: Välisministeerium.
Osalusdemokraatia, avatud partnerlus, e-teenuste arendamise suutlikkuse tõstmine idapartnerlusriikides 2015–2016
Projekti eesmärk on osalusdemokraatia, avatud partnerluse, e-teenuste arendamise suutlikkuse tõstmine
kuues idapartnerluse riigis (Armeenias, Aserbaidžaanis, Valgevenes, Gruusias, Moldovas ja Ukrainas).
Rahastaja: Soome Välisministeerium.
Gruusia e-valitsemise tugevdamine 2015–2017
Euroopa Liidu mestimisprojekti eesmärk on tugevdada Gruusia Andmevahetuse Ameti (Data Exchange
Agency) inimressurssi ja institutsionaalset suutlikkust e-valitsemise valdkonnas vastavalt EL-i standarditele.
Rahastaja: Euroopa Komisjon.
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E-riigi arengutugi Ukraina kohalikele omavalitsustele 2014–2016
Projekti eesmärk on e-valitsuse rakenduste juurutamine Ukraina linnades ja oblastites (Ivano-Frankivski
oblasti administratsioonis ning Ivano-Frankivski, Kalushi, Dolyna ja Lvivi linnas) neljas valdkonnas: e-dokumendihaldussüsteem (EDHS), kõnekeskus, geograafiline infosüsteem (GIS) ning mobiillahendused.
Rahastaja: Rootsi Rahvusvahelise Koostöö Agentuur SIDA ja Välisministeerium.
Võimekuse kasvatamine e-valitsemisel Ukrainas 2015–2016
Projekti eesmärk on e-valitsemise võimekuse tõstmine Ukrainas, keskendudes Ukraina E-valitsuse Agentuuri võimekuse kasvatamisele strateegilises kommunikatsioonis, valitsuse-ülese koostöö ja e-teenuste
arendamisel.
Rahastaja: USAID (Emerging Donors Challenge Fund) ja Välisministeerium.
E-valitsemise arendamine Armeenia Justiitsministeeriumis 2015–2017
Projekti eesmärk on tõsta Armeenia Justiitsministeeriumi suutlikkust avalike teenuste elektroonilisel
osutamisel ning suurendada ministeeriumi töö tõhusust ja läbipaistvust, sealhulgas parandades pakutavate teenuste kättesaadavust elanike seas.
Rahastaja: Euroopa Komisjon.
Riikliku küberturbevõimekuse arendamine Moldovas 2014–2016
Projekti eesmärk on kindlustada Moldovas küberturvalisuse süsteemne arendamine. Projekt aitab arendada Moldova küberturvalisuse teadmust ning ehitada modernset küberturbe kultuuri ühiskonnas.
Rahastaja: Välisministeerium.
Riikliku küberturvalisuse indeksi rakendamine Moldovas 2015–2016
Projekti eesmärk on luua riikliku küberturvalisuse hindamise metoodika ning rakendada seda Moldovas.
Projekti tulemuseks on universaalne metoodika (indeks), mille abil saab hinnata riikide küberturvalisuse
olukorda või selle keskset küberturvalisuse aspekti. Moldova on pilootriik, kus sellise süsteemse metoodika rakendatavust testitakse.
Rahastaja: Välisministeerium.
Parem ligipääs kohtuotsustele Moldovas 2015–2016
Projekti eesmärk on seni pabervormingus säilitatavate kohtutoimikute digiteerimine Moldova kohtuarhiivides, mille tulemusel saab võimalikuks kiire ja lihtne internetipõhine ligipääs kohtuinformatsioonile, mis
seni pole digitaalses vormingus, ning kohtuasjade ja otsuste internetipõhine otsing, mis põhineb erinevatel otsingutunnustel. Loodav süsteem kasvatab kohtute tegevuse läbipaistvust ning võimaldab avaliku
ligipääsu arhiivides olevale teabele ja teenustele kasutajasõbralikul moel.
Rahastaja: USAID (Emerging Donors Challenge Fund) ja Välisministeerium.
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Kõrgõzstani koosvõime raamistik 2015–2016
Projekti eesmärk on arendada Kõrgõzstani valitsuse suutlikkust hoida andmeid digitaalsel kujul ja arendada välja koosvõimelahendus, mis võimaldab andmevahetust valitsuse andmebaaside vahel eesmärgiga
pakkuda kodanikele, ärisektorile ja valitsusasutustele e-teenuseid.
Rahastaja: USAID ja Välisministeerium.
Usbekistani kodanikuühiskonna esindajate koolitamine e-riigi ja IKT-lahenduste tutvustamiseks
2015–2016
Projekti eesmärk on Usbekistani kodanikuühiskonna esindajate koolitamine informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkonnas, et suurendada sealse kodanikuühiskonna teadmisi infotehnoloogia
arengustest koos e-teenuste oskuslikuma kasutamisega.
Rahastaja: USAID ja Välisministeerium.
Norra ja Eesti e-valitsemine 2015–2016
Projekti sihiks on tugevdada, rakendada ja arendada e-valitsemise, küberturvalisuse, innovatsiooni ja ettevõtluse arendamise alast koostööd Norra ja Eesti juhtivate organisatsioonide vahel. Projekti eesmärkideks
on arendada e-valitsemise ja küberturvalisuse alast koostööd Norra ja Eesti avaliku ning erasektori vahel;
arendada Tallinnas välja ühine platvorm e-valitsemise inkubaatori või labori jaoks, et viia ellu uusi Norra ja
Eesti e-valitsemise initsiatiive; töötada välja ühine mudel koostöö edendamiseks arenguriikides.
Rahastaja: Norra fondid.
Fääri saarte e-riigi arendamine 2015–2016
Projekti esimeses faasis toimus Fääri saarte omavalitsuse konsulteerimine koosvõime (X-tee) arendamise
ja digitaalse identiteedi loomine valdkondades. Omavalitsuse otsuse kohaselt jätkus projekt X-tee arendamisega. Projekti teises faasis, alates 2015. aastast toimuvad konsultatsioonid, koolitused ja tehnilise toe
osutamine X-tee juurutamiseks.
Rahastaja: Fääri saarte omavalitsus.
Kaimanisaarte valitsuse nõustamine
eGA eksperdid jagasid Kaimanisaarte valitsusele juhtnööre edasiste otsuste tegemisel e-riigi arendamiseks. Kaimanisaarte valitsuse sooviks oli luua ühtsed põhimõtted e-valitsemise arendamisel ning sellest
ajendatuna korraldati nädala jooksul mitmeid arutelusid, seminare, töötubasid ning ka konverents, kus
E-riigi Akadeemia eksperdid selgitasid, mille põhineb e-valitsemine Eestis ning kuidas erinevad lahendused töötavad.
Rahastaja: Kaimanisaarte riigikantselei.
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Nagalandi valitsuse nõustamine
eGA eksperdid nõustasid Nagalandi poliitikuid, ametnikke ja IT-asjatundjaid e-valitsemise ja e-lahenduste
asjus, mida Nagaland soovib Eesti eeskujul looma hakata. Samuti osaleti osariigi uute e-teenuse avamisel,
tutvustades üritusel 80-liikmelisele IT-asjatundjate auditooriumile Eesti e-teenuseid, ning kohtuti valitsusliikmetega.
Rahastaja: Nagalandi valitsus.
Organisatsiooni kommunikatsioonivõimekuse tõstmine
Organisatsiooni kommunikatsioonivõimekuse tõstmise projekti raames töötati välja organisatsiooni kommunikatsioonistrateegia ning uuendati selle alusel visuaalset identiteeti ja selle kandjaid ning loodi uusi
infomaterjale.
Rahastaja: Siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.
Koolitused
Aastal 2015 korraldas E-riigi Akadeemia 18 koolitust. Kokku koolitati 214 inimest erinevatest riikidest, sealhulgas Ukrainast, Usbekistanist, Venemaalt, Palestiinast, Hollandist, Taist, Tansaaniast, Bosnia ja Hertsegoviinast, Moldovast, Kõrgõzstanist ja paljudest teistest.
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)
31.12.2015

31.12.2014

Lisa nr

1 510 121

936 206

2

158 382

720 370

3

1 668 503

1 656 576

Nõuded ja ettemaksed

14 901

0

3

Materiaalne põhivara

67 604

9 732

6

Kokku põhivara

82 505

9 732

1 751 008

1 666 308

0

47

142 494

808 142

7

1 317 604

777 072

9

1 460 098

1 585 261

1 460 098

1 585 261

383

383

80 664

79 099

Aruandeaasta tulem

209 863

1 565

Kokku netovara

290 910

81 047

1 751 008

1 66 308

Varad
Käibevara
Raha
Nõuded ja ettemaksed
Kokku käibevara
Põhivara

Kokku varad
Kohustused ja netovara
Kohustused
Lühiajalised kohustused
Laenukohustused
Võlad ja ettemaksud
Sihtotstarbelised tasud, annetused,toetused
Kokku lühiajalised kohustused
Kokku kohustused
Netovara
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem

Kokku kohustused ja netovara
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Tulemiaruanne
(eurodes)

2015

2014

Lisa nr

1 766 928

2 172 010

10, 15

747 332

91 572

68 414

117 417

2 582 674

2 380 999

-1 779 691

-2 196 334

Mitmesugused tegevuskulud

-408 752

-107 411

Tööjõukulud

-216 573

-101 378

13

-2 787

-4 254

6

-2 407 803

-2 409 377

174 871

-28 378

34 992

29 943

209 863

1 565

Tulud
Annetused ja toetused
Tulu ettevõtlusest
Muud tulud
Kokku tulud

11, 15

Kulud
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

Põhivara kulum ja väärtuse langus
Kokku tulud
Põhitegevuse kulum
Muud finantstulud ja -kulud
Aruandeaasta tulem
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2015

2014

Lisa nr

1 74 871

-28 378

2 787

4 254

149

0

2 936

4 254

509 024

-10 223

3

-665 648

503 126

7

75

275

-267

-355

540 532

-233 500

5 743

10 214

567 266

245 413

Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel

-22 746

-5 175

Kokku rahavood investeerimistegevusest

-22 746

-5 175

-47

-360

0

-47

-47

-407

Kokku rahavood

544 473

239 831

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses

936 206

676 567

Raha ja raha ekvivalentide muutus

544 473

239 831

29 442

19 808

1 510 121

936 206

Rahavood põhitegevusest
Põhitegevuse tulem
Korrigeerimised
Põhivara kulum ja väärtuse langus
Muud korrigeerimised
Kokku korrigeerimised
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus
Laekunud intressid
Makstud intressid
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest
Muud rahavood põhitegevusest
Kokku rahavood põhitegevusest

6

9

Rahavood investeerimistegevusest
6

Rahavood finantseerimistegevusest
Saadud laenude tagasimaksed
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed
Kokku rahavood finantseerimistegevusest

Valuutakursside muutuste mõju
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

31.12.2015

Sihtkapital/Osakapital
nimivärtuses

Akumuleeritud tulem

Kokku netovara

383

79 099

79 482

0

1 565

1 565

383

80 664

81 047

0

209 863

209 863

383

290 527

290 910

Aruandeaasta tulem
31.12.2014
Aruandeaasta tulem
31.12.2015
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted
Üldine informatsioon
Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused
E-riigi Akadeemia SA 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.
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.
E-riigi Akadeemia 2015. aasta majandusaasta aruanne
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Nõuded ja ettemaksed
Nõuded ostjate vastu
Nõudena ostjate vastu kajastatakse E-riigi Akadeemia SA tavapärase 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.
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 600
eurot ja mille kasulik eluiga on üle ühe aasta.
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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:
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 arvutid ja seadmed ja muu inventar
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. kõrgem 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 600
Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)
Põhivara grupi nimi
Arvutid ja seadmed
Muu inventar

Kasulik eluiga
3 aastat
10 aastat

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.
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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.
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.
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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. Rahavoogude aruandes kajastatakse sihtfinantseeringud kaudsel meetodil.
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
Seotud osapooleks loetakse isikut või ettevõtet, kes on seotud E-riigi Akadeemia sihtasutusega sel määral,
et nendevahelised tehingud ei pruugi toimuda turutingimustel.
Seotud osapooled on:
1. Asutajad;
2. Tegev- ja kõrgem juhtkond;
3. Asutajate ning tegev- ja kõrgema juhtkonna lähedased pereliikmed;
4. Kõigi eelpool loetletud isikute 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 31.12.2015 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 Raha
(eurodes)

31.12.2015

31.12.2014

Kassa EUR

2 809

1 077

Kassa välisvaluutas

3 529

3 494

1 050 653

717 219

453 130

214 416

1 510 121

936 206

Raha pangakontodel EUR
Raha pangakontodel välisvaluutas
Kokku raha
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Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)
Jaotus järelejäänud tähtaja järgi

31.12.2015

12 kuu jooksul

1-5 aasta jooksul

36 602

36 602

0

36 602

36 602

0

3 469

3 469

0

4

103 041

103 041

0

5

103 041

103 041

0

Ettemaksed

15 270

15 270

Muud nõuded ja ettemaksed

14 901

0

14 901

173 283

158 382

14 901

Nõuded ostjate vastu
Ostjatelt laekumata arved
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded
Muud nõuded
Viitlaekumised

Kokku nõuded ja ettemaksed

Lisa nr

Jaotus järelejäänud tähtaja järgi

31.12.2014

12 kuu jooksul

1-5 aasta jooksul

410 268

410 268

0

410 268

410 268

0

56 646

56 646

0

56 646

56 646

0

Ettemaksed

88 409

88 409

0

Muud nõuded ja ettemaksed

165 047

165 047

0

Kokku nõuded ja ettemaksed

720 370

720 370

0

Nõuded ostjate vastu
Ostjatelt laekumata arved
Muud nõuded
Viitlaekumised
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Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)
31.12.2015

31.12.2014

Ettemaks

Maksuvõlg

Maksuvõlg

3 469

0

437

Üksikisiku tulumaks

0

9 186

7 465

Erisoodustuse tulumaks

0

1 235

676

Sotsiaalmaks

0

17 557

13 500

Kohustuslik kogumispension

0

682

637

Töötuskindlustusmaksed

0

882

890

Intress

0

116

4

7

0

29 665

23 609

Käibemaks

Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad

3 469

Lisa 5 Muud nõuded
(eurodes)
Jaotus järelejäänud tähtaja järgi

31.12.2015

12 kuu jooksul

1-5 aasta jooksul

Lisa nr

103 041

103 041

0

3

Nõudmised rahastajatele

88 184

88 184

0

3

Lühiajalised nõuded

14 857

14 857

0

3

103 041

103 041

0

Viitlaekumised

Kokku muud nõuded

Jaotus järelejäänud tähtaja järgi

Viitlaekumised
Nõudmised rahastajatele
Lühiajalised nõuded
Kokku muud nõuded

31.12.2014

12 kuu jooksul

1-5 aasta jooksul

Lisa nr

56 646

56 646

0

3

55 190

55 190

0

3

1 456

1 456

0

3

56 646

56 646

0
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Lisa 6 Materiaalne põhivara
(eurodes)
Lõpetamata
projektid ja
ettemaksed

Arvutid ja arvutisüsteemid

Masinad ja
seadmed

Seotusmaksumus

29 587

29 587

29 587

Akumuleeritud kulum

-19 855

-19 855

-19 855

9 732

9 732

9 732

Ostud a parendused

10 806

10 806

11 940

Amortisatsioonikulu

-2 588

-2 588

-199

-150

-150

Seotusmaksumus

32 965

32 965

11 940

38 063

38 063

82 968

Akumuleeritud kulum

-15 165

-15 165

-199

0

0

-15 364

Jääkmaksumus

17 800

17 800

11 741

38 063

38 063

67 604

Muu materiaalne
põhivara

Ettemaksed

Kokku

31.12.2014

Jääkmaksumus

Muud muudatused

38 063

38 063

60 809
-2 787
-150

31.12.2015
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Lisa 7 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2015

12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele

44 038

44 038

Võlad töövõtjatele

45 361

45 361

8

Maksuvõlad

29 665

29 665

4

Muud võlad

330

330

23 100

23 100

142 494

142 494

31.12.2014

12 kuu jooksul

751 464

751 464

Võlad töövõtjatele

32 801

32 801

8

Maksuvõlad

23 609

23 609

4

Muud võlad

268

268

808 142

808 142

31.12.2015

31.12.2014

32 186

22 557

2 579

487

Muud võlad töövõtjatele

10 596

9 757

Kokku võlad töövõtjatele

45 361

32 801

Väljamaksmata toetused
Kokku võlad ja ettemaksed

Võlad tarnijatele

Kokku võlad ja ettemaksed

Lisa nr

Lisa nr

Lisa 8 Võlad töövõtjatele
(eurodes)

Puhkusereserv
Töötasud

E-riigi Akadeemia 2015. aasta majandusaasta aruanne

Lisa nr

7

23 / 30

Lisa 9 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses
31.12.2014

Saadud Tagastatud

Tulu

31.12.2015

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
Projektide sihtfinantseerimine

777 072

2 068 436

-5 882

-1 522 022

1 317 604

Kokku sihtfinantseerimine
tegevuskuludeks

777 072

2 068 436

-5 882

-1 522 022

1 317 604

Kokku sihtotstarbelised tasud,
annetused ja toetused

777 072

2 068 436

-5 882

-1 522 022

1 317 604

Lisa 10 Annetused ja toetused
(eurodes)

2015

2014

44 500

44 480

Projektide sihtfinantseerimine

1 722 428

2 127 530

Kokku võlad ja ettemaksed

1 766 928

2 172 010

519 921

598 934

1 247 006

1 573 076

2015

2014

Rahaline annetus

1 500

6 400

Kokku annetused ja toetused

1 500

6 400

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

sh eraldis riigieelarvest
Muu sihtfinantseering
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Lisa 11 Muud tulud
(eurodes)

2015

2014

Muu projektipõhine, sihtotstarbeline finantseering

57 237

112 509

Muud

11 177

4 908

68 414

117 417

Kokku muud kulud

Lisa 12 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed
kulud
(eurodes)
2015

2014

Transpordikulud

34 022

178 982

Mitmesugused bürookulud

74 093

65 183

Lähetuskulud

221 161

62 942

Tööjõukulud

733 142

468 489

0

432

1 132

1 558

27 185

31 830

688 956

1 386 918

1 779 691

2 196 334

Amortisatsioonikulu
Viisatasud
Koolitatavate majutuskulud
Muud projektide/koolituste läbiviimise kulud
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide
otsesed kulud
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Lisa 13 Tööjõukulud
(eurodes)

2015

2014

Palgakulu

761 826

423 303

Sotsiaalmaksud

187 889

139 614

Kokku tööjõukulud

949 715

562 917

Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

733 142

468 489

17

13

Lisa nr

12

otsese kuluna
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale

Lisa 14 Seotud osapooled
(eurodes)
Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes
2015

Ostud

Müügid

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

6 445

360

2014

Ostud
3 150

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

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja
muud olulised soodustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud
ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad

2015

2014

155 427

129 300

Seotud osapooltelt on ostetud dokumentide digitaliseerimise- ja nõustamisteenuseid ja neile on müüdud koolitusteenust.
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Aruande digitaalallkirjad
Aruande lõpetamise kuupäev on: 07.06.2016
E-riigi Akadeemia Sihtasutus (registrikood: 90007000) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta
aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:
Allkirjastaja nimi

Allkirjastaja roll

Allkirja andmise aeg

HANNES ASTOK

Juhatuse liige

07.06.2016

ARVO OTT

Juhatuse liige

08.06.2016
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SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE
E-riigi Akadeemia Sihtasutus nõukogule
Oleme auditeerinud E-riigi Akadeemia Sihtasutus raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab bilanssi
seisuga 31.12.2015, 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 6 kuni 18, 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.
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Arvamus
Meie arvates kajastab kaasatud raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes osades õiglaselt E-riigi
Akadeemia Sihtasutus finantsseisundit seisuga 31.12.2015 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

Audiitorite digitaalallkirjad
E-riigi Akadeemia Sihtasutus (registrikood: 90007000) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruandele
lisatud audiitori aruande on digitaalselt allkirjastanud:
Allkirjastaja nimi

Allkirjastaja roll

Allkirja andmise aeg

INDREK ALLIKSAAR

Vandeaudiitor

13.06.2016
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Tegevusalad
Tegevusala
Mujal liigitamata koolitus
Muude mujal liigitamata organisatsioonide tegevus

EMTAK kood

Põhitegevusala

8559

Jah

94999

Ei

Kontaktid
Liik
Telefon

Sisu
+ 372 663 1500

E-posti aadress

info@ega.ee

E-posti aadress

aile.kullerkupp@ega.ee

Veebilehe aadress
Aadress:
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Trükise kujundust rahastas Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

