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Tegevusaruanne

E-riigi Akadeemia Sihtasutus on sõltumatu missioonipõhine sihtasutus, mille kutsusid 2002. aastal ellu ÜRO Arenguprogramm, Avatud

Ühiskonna Instituut ja Eesti Vabariigi Valitsus. Me loome ja edastame teadmisi ja parimaid praktikaid e-valitsemise, e-demokraatia ja riikliku

küberturvalisuse valdkonnas.

Akadeemia koolitab ja nõustab avaliku sektori juhte ja ametnikke digipöörde elluviimises, et muuta riigijuhtimist arukamaks, jätkusuutlikumaks ja

tõhusamaks ning parendada demokraatlikke protsesse. Koostöös IT-ettevõtetega aitab akadeemia välisriikide valitsustel e-lahendusi ka

juurutada.

E-riigi Akadeemia on teinud koostööd enam kui 230 organisatsiooniga enam kui 132 riigist ja regioonist. Mängime olulist rolli e-valitsemise ja

digimuutuste poliitika kavandamisel ja rakendamisel, sealhulgas organisatsioonide moodustamisel, kes juhivad riigi koostalitlusvõime

väljatöötamist ning loovad sellega seotud õiguslikku ja tehnilist raamistikku.

Akadeemial on rikkalikud e-valitsemise arendamise kogemused siirdeühiskondades, eriti Ida- ja Kesk-Euroopa, Aasia ja Aafrika riikides, kuid

koostööd oleme teinud ka Euroopa Liidu riikidega, sealhulgas Austria, Belgia, Fääri saarte (Taani), Soome, Saksamaa ja Madalmaadega. Eestis

on akadeemia fookus avatud valitsemise arendamisel nii valitsuse kui omavalitsuse tasandil.

E-riigi Akadeemia kuulub Eesti Arengukoostöö Ümarlauda ja on Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu liige ja oma tegevustes järgib

E-riigi Akadeemia vabaühenduste eetikakoodeksit.

E-riigi Akadeemiat majandusaastat auditeerib Aktsiaselts BDO Eesti, projektiauditeid viivad läbi nii KPMG Baltics AS kui ka Ernst & Young Baltic

AS, organisatsioon on ISO 9001:2015 sertifitseeritud ning aastal 2019 loodi ka finantssiseauditi funktsioon. Aastal 2020 siseaudiitor vahetus ning

nüüdsest viib siseauditid läbi Grant Thornton Baltic OÜ.

Kokku töötas aastal 2020 E-riigi Akadeemias 25 inimest, taandatuna täistööajale. Lisaks sellele kaasasime nagu ka varasematel aastatel, suurt

hulka koosseisuväliseid eksperte ja lektoreid oma igapäevases tegevuses.

2020. aasta jooksul oli ilmselt meil kõigil hetki, mil tundus, et selle aasta oleks võinud tervikuna vahele jätta. Kontorid olid tühjad. Tegime

veebipõhist kaugtööd rohkem kui kunagi varem. Koosolekute kõige levinumad fraasid olid „Kas mind on kuulda?“ või „Lülita mikrofon sisse”.

Reisisime vähem kui kunagi varem. Ent kõigele vaatamata oli 2020. aasta E riigi Akadeemia (eGA) ajaloos üks paremaid aastaid.

Eeskätt tänu sellele, et meie on suurepärane meeskond. Täitmaks kõiki antud lubadusi, suurendasime oluliselt oma majasisest kompetentsi.

Kokku kasvas eGA töötajate arv 2020. aastal 31%. Aasta lõpuks oli E-riigi Akadeemia meeskonnas 46 töötajat kolmes riigis. Nad kõik on

pühendunud maailma paremaks muutmisele – et globaalne elukeskkond oleks inimeste jaoks läbipaistvam, avatum ja probleemivabam.

Esiletõstmist väärib meie Ukraina meeskond, kes vaatamata keerulistele oludele ja liikumispiirangutele juurutas edukalt väga olulist digipöörde

projekti EGOV4UKRAINE ja käivitab uut projekti EU4DigitalUA. Mõlema projekti eelarve on peaaegu 10 miljonit eurot; projekte rahastavad

Euroopa Liit ja Euroopa Liidu liikmesriigid.

Aastal 2020 laienesime üleilmselt. Oma teadmiste viimiseks Aasia ja Vaikse ookeani turgudele lõime koos Jaapani mõttekojaga Mitsubishi UFJ

Research and Consulting sidusettevõtte Digital Governance Academy Asia-Pacific.

Oleme oma eesmärgiks seadnud kogukondade konkurentsivõime suurendamise, toetades valitsusi ja kodanikuühiskonna organisatsioone

digipöörde elluviimisel. Meie eesmärk ei ole digimuutus kui asi iseeneses. Eesmärk on läbipaistev, tõhus ja demokraatlik juhtimine, mis toob

kasu kodanikele ja ettevõtetele. E-riigi Akadeemia on aastaid jaganud valitsustele Eesti paremaid kogemusi. Nüüd jagame üha enam ka teiste

riikide edulugusid. Mongoolia valitsus soovib õppida Ukraina valitsuse ja Kasahstani valitsus Kõrgõzstani värsketest kogemustest. E-riigi

Akadeemia roll on olla nii teejuht kui ka „kosjasobitaja“.

E-riigi Akadeemia kliente on peaaegu kõigil mandritel. 2020. aastal tegime koostööd näiteks Mongoolia valitsusega Aasias, Tonga Kuningriigiga

Okeaanias, Ukraina ja Moldova Vabariigiga Euroopas, Beniniga Aafrikas ja Brasiiliaga Lõuna-Ameerikas. Kokku viisime ellu 55 projekti.

Aastast 2020 sai digipöörde kiirendusaasta. Pandeemia tõttu on valitsused pidanud üle vaatama senised töökorralduse mudelid ning kolima

veebikeskkonda.

2020. aastast võtame kõik kaasa tõdemuse, et digilahendused on kriisiajal palju kasulikumad kui kontorid ja majad. Digilahendused toetavad

kodus töötamist, kodus õppimist ja isegi koduseid raviprotseduure. Ent selgemini kui kunagi varem mõistsid paljud valitsused vajadust viia

kiirkorras loodud digilahendused süsteemsele alusele. Selle aluse loomist tuleks alustada kohe, et vältida ajutiste ja ebaturvaliste lahenduste

kinnistumise ohtu.

E-valitsemise konverentsi viisime 2020.aastal edukalt üle veebi. Samuti kolisime veebi meie koolitused.
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2020 aasta majandustulemuste baasil arvutatud finantssuhtarvud:

 2020 2019

Lühiajalise võlgnevuse kattekordaja 1,31 1,13

Puhaskasumimarginaal 0,03 0,03

Varade tootlus (ROA) 0,06 0,03

Omakapitali tootlus (ROE) 0,23 0,22

   

Lühiajalise võlgnevuse kattekordaja = käibevara / lühiajalised kohustused

Puhaskasumi marginaal= puhaskasum / netokäive

ROA= puhaskasum / varad

ROE= puhaskasum / omakapital

Kui soovite rohkem informatsiooni meie tegevuste kohta, külastage palun meie veebilehte www.ega.ee

 

Hanne Astok

E-riigi Akadeemia Sihtasutus

Juhatuse esimees
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2020 31.12.2019 Lisa nr

Varad    

Käibevarad    

Raha 2 122 980 3 320 070 2

Nõuded ja ettemaksed 648 959 1 403 266 3

Kokku käibevarad 2 771 939 4 723 336  

Põhivarad    

Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse 31 676 0 18

Nõuded ja ettemaksed 16 570 16 570 3

Materiaalsed põhivarad 54 098 37 676 6

Kokku põhivarad 102 344 54 246  

Kokku varad 2 874 283 4 777 582  

Kohustised ja netovara    

Kohustised    

Lühiajalised kohustised    

Võlad ja ettemaksed 382 022 746 348 8

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused 1 733 915 3 444 307 10

Kokku lühiajalised kohustised 2 115 937 4 190 655  

Kokku kohustised 2 115 937 4 190 655  

Netovara    

Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses 383 383  

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 586 544 454 628  

Aruandeaasta tulem 171 419 131 916  

Kokku netovara 758 346 586 927  

Kokku kohustised ja netovara 2 874 283 4 777 582  
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2020 2019 Lisa nr

Tulud    

Annetused ja toetused 3 668 489 2 939 090 11

Tulu ettevõtlusest 2 076 054 1 198 252 19

Muud tulud 88 895 532 343 12

Kokku tulud 5 833 438 4 669 685  

Kulud    

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -3 676 726 -2 895 804 13

Mitmesugused tegevuskulud -1 201 912 -1 087 951 14

Tööjõukulud -686 623 -529 406 15

Põhivarade kulum ja väärtuse langus -19 254 -24 936 6

Kokku kulud -5 584 515 -4 538 097  

Põhitegevuse tulem 248 923 131 588  

Intressitulud 199 316  

Intressikulud -2 270 -2 306  

Muud finantstulud ja -kulud -75 433 2 318  

Aruandeaasta tulem 171 419 131 916  
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2020 2019 Lisa nr

Rahavood põhitegevusest    

Põhitegevuse tulem 248 923 131 588  

Korrigeerimised    

Põhivarade kulum ja väärtuse langus 19 254 24 936 6

Muud korrigeerimised 1 329 280 6

Kokku korrigeerimised 20 583 25 216  

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus 409 593 -441 055 3

Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus -364 326 457 273 8

Laekunud intressid 199 316  

Makstud intressid -2 270 -2 306  

Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,

toetustest
-1 710 392 1 160 160 10

Muud rahavood põhitegevusest 344 714 -324 714  

Kokku rahavood põhitegevusest -1 052 976 1 006 478  

Rahavood investeerimistegevusest    

Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade

soetamisel
-37 005 -4 151 6

Tasutud sidusettevõtjate soetamisel -31 676 0 18

Kokku rahavood investeerimistegevusest -68 681 -4 151  

Kokku rahavood -1 121 657 1 002 327  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 3 320 070 2 315 425 2

Raha ja raha ekvivalentide muutus -1 121 657 1 002 327  

Valuutakursside muutuste mõju -75 433 2 318  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 2 122 980 3 320 070  
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Sihtkapital/ Osakapital

nimiväärtuses/ Reservkapital

Akumuleeritud tulem

31.12.2018 383 454 628 455 011

Aruandeaasta tulem 0 131 916 131 916

31.12.2019 383 586 544 586 927

Aruandeaasta tulem 171 419 171 419

31.12.2020 383 757 963 758 346
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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

Eesti Finantsaruandluse standardist. 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 -kohustised

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

valuutapõhised monetaarsed kirjed ümber hinnatud aruandekuupäeval 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 sihtasutus saab ostetud finantsvara omanikuks või kaotab

omandiõiguse müüdud finantsvarale.

Tütar- ja sidusettevõtjate aktsiad või osad

Investeeringud tütar- ja sidusettevõtetesse kajastatakse soetusmaksumuse meetodil.

Investeering sidusettevõttesse võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, milleks on makstava tasu õiglane väärtus ja

omandamisega otseselt seotud väljaminekud.

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 aruandekuupäeval 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
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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.  

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Põhivara

Olulisuse prinsiibist lähtudes kajastatakse põhivarana need varaobjektid, mille soetusmaksumus ületab 600 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:

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 materiaalse põhivara objektid alla hinnatud nende kaetavale väärtusele.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir    600 EUR

Reeglina on kasutusel alljärgnevad amortisatsioonimäärad ja kasulik eluiga:

Arvutustehnika: amortisatsioonimäär 33%, 3 aastat

Majandusinventar: amortisatsioonimäär 33%, 3 aastat

Mööbel: amortisatsioonimäär 10%, 10 aastat

Teatud põhjendatud juhtudel määratakse eeltoodust erinevad piirmäärad.

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.
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Finantskohustised

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 sihtfinantseerimise põhimõtte kohaselt. 

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

arengukoostööprojekte, SIDA, USAID, Euroopa Komisjoni 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

rahastajale 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.

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.

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

E-riigi Akadeemia põhikirjalist koolitust. Samuti kajastuvad siin annetused. Saadud rahad võetakse kas otse tuludesse või kajastatakse

bilansis kohustusena (ettemaksuna) kui rahastusleping sellise nõude seab ning tuludesse kantakse samas summas, mis on sama projekti kulud

aruandeperioodil või lähtuvalt projekti elluviimise mahust. Otse tuludesse kantakse peamiselt väga lühiajaliste projektide ja koolitustega seotud

laekumised.

Tulud

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

projektid. Samuti kajastuvad siin lühiaajalised konsultatsioonitööd ja muud E-riigi Akadeemia 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) Kõigi eelpool loetletud isikute poolt valitseva mõju 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.  
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Sündmused pärast aruandekuupäeva 

 

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

31.12.2020 ja aruande koostamise kuupäeva vahemikul, kuid on seotud aruandeperioodil või varasematel perioodidel toimunud

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

mõjutavad järgmise majandusaasta tulemust, on avalikustatud aastaaruande lisades.

Lisa 2 Raha
(eurodes)

 31.12.2020 31.12.2019

Kassa EUR 2 545 11 374

Kassa välisvaluutas 4 325 1 090

Raha pangakontodel EUR 1 186 833 2 948 042

Raha pangakontodel välisvaluutas 929 277 359 564

Kokku raha 2 122 980 3 320 070
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Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2020 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi Lisa

nr
12 kuu jooksul 1 - 5 aasta jooksul

Nõuded ostjate vastu 401 702 401 702  

Ostjatelt

laekumata arved
401 702 401 702  

Maksude ettemaksed

ja tagasinõuded
26 041 26 041 4

Muud nõuded 221 216 221 216 5

Viitlaekumised 221 216 221 216  

Ettemaksed 0 0  

Tulevaste

perioodide kulud
0 0  

muud nõuded ja

ettemaksed
16 570  16 570  

Kokku nõuded ja

ettemaksed
665 529 648 959 16 570  

 

 31.12.2019 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi Lisa

nr
12 kuu jooksul 1 - 5 aasta jooksul

Nõuded ostjate vastu 608 474 608 474  

Ostjatelt

laekumata arved
608 474 608 474  

Maksude ettemaksed

ja tagasinõuded
87 434 87 434 4

Muud nõuded 362 644 362 644 5

Viitlaekumised 362 644 362 644  

Ettemaksed 344 714 344 714  

Tulevaste

perioodide kulud
344 714 344 714  

Muud nõuded ja

ettemaksed
16 570  16 570  

Kokku nõuded ja

ettemaksed
1 419 836 1 403 266 16 570  



14

E-riigi Akadeemia Sihtasutus 2020. a. majandusaasta aruanne

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

 31.12.2020 31.12.2019

Ettemaks Maksuvõlg Ettemaks Maksuvõlg

Käibemaks 24 582 0 48 646 0

Üksikisiku tulumaks 0 18 577 0 18 814

Erisoodustuse tulumaks 0 667 0 1 290

Sotsiaalmaks 0 32 534 0 33 764

Kohustuslik kogumispension 0 1 520 0 1 456

Töötuskindlustusmaksed 0 1 754 0 1 793

Intress   0 7

Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad 0 14 0 14

Ettemaksukonto jääk 1 459  38 788  

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad 26 041 55 066 87 434 57 138

Vt. lisad 3 ja 8

Lisa 5 Muud nõuded
(eurodes)

 31.12.2020 12 kuu jooksul Lisa nr

Viitlaekumised 221 216 221 216 3

Nõuded rahastajatele 189 731 189 731 10

Muud lühiajalised nõuded 31 485 31 485  

Kokku muud nõuded 221 216 221 216  

 

 31.12.2019 12 kuu jooksul Lisa nr

Viitlaekumised 362 644 362 644 3

Nõuded rahastajatele 352 506 352 506 10

Muud lühiajalised nõuded 10 138 10 138  

Kokku muud nõuded 362 644 362 644  
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Lisa 6 Materiaalsed põhivarad
(eurodes)

  Kokku

 Muud

materiaalsed

põhivarad
Arvutid ja

arvutisüsteemid

31.12.2018  

Soetusmaksumus 80 734 50 003 130 737

Akumuleeritud kulum -43 063 -28 933 -71 996

Jääkmaksumus 37 671 21 070 58 741

  

Ostud ja parendused 4 151 4 151

Muud ostud ja parendused 4 151 4 151

Amortisatsioonikulu -14 935 -10 001 -24 936

Muud muutused -280 -280

  

31.12.2019  

Soetusmaksumus 83 280 50 003 133 283

Akumuleeritud kulum -56 673 -38 934 -95 607

Jääkmaksumus 26 607 11 069 37 676

  

Ostud ja parendused 37 005 37 005

Muud ostud ja parendused 37 005 37 005

Amortisatsioonikulu -9 452 -9 802 -19 254

Muud muutused -1 329 -1 329

  

31.12.2020  

Soetusmaksumus 118 956 50 003 168 959

Akumuleeritud kulum -66 125 -48 736 -114 861

Jääkmaksumus 52 831 1 267 54 098

Lisa 7 Kasutusrent
(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

 2020 2019 Lisa nr

Kasutusrendikulu 182 150 151 791 13,14

Kasutusrendikulu sisaldab bürooseadmete-, büroo sisseseade- ja mööbli renti ning kontori üldpindade renti.
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Lisa 8 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2020 12 kuu jooksul Lisa nr

Võlad tarnijatele 200 686 200 686  

Võlad töövõtjatele 91 868 91 868 9

Maksuvõlad 55 066 55 066 4

Muud võlad 1 919 1 919  

Muud viitvõlad 1 919 1 919  

Saadud ettemaksed 32 483 32 483  

Tulevaste perioodide tulud 32 483 32 483  

Kokku võlad ja ettemaksed 382 022 382 022  

 

 31.12.2019 12 kuu jooksul Lisa nr

Võlad tarnijatele 333 658 333 658  

Võlad töövõtjatele 54 439 54 439 9

Maksuvõlad 57 138 57 138 4

Muud võlad 3 490 3 490  

Muud viitvõlad 3 490 3 490  

Saadud ettemaksed 297 623 297 623  

Tulevaste perioodide tulud 297 623 297 623  

Kokku võlad ja ettemaksed 746 348 746 348  

Lisa 9 Võlad töövõtjatele
(eurodes)

 31.12.2020 31.12.2019 Lisa nr

Puhkusereserv 46 526 30 695

Töötasud 44 557 23 488

Muud võlad töövõtjatele 785 256

Kokku võlad töövõtjatele 91 868 54 439 8

Lisa 10 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)
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 31.12.2018 Laekunud Tagasi

makstud

Kajastatud

tulemiaruandes
31.12.2019

Nõuded Kohustised Nõuded Kohustised

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

Projeketide

sihtfinantseerimine
39 170 2 284 147 4 412 618 -32 -2 939 090 352 506 3 444 307

Kokku

sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks

39 170 2 284 147 4 412 618 -32 -2 939 090 352 506 3 444 307

Kokku sihtotstarbelised

tasud, annetused ja

toetused

39 170 2 284 147 4 412 618 -32 -2 939 090 352 506 3 444 307

 

 31.12.2019 Laekunud Tagasi

makstud

Kajastatud

tulemiaruandes
31.12.2020

Nõuded Kohustised Nõuded Kohustised

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

Projektide

sihtfinantseerimine
352 506 3 444 307 1 804 662 -9 340 -3 668 489 189 731 1 733 915

Kokku

sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks

352 506 3 444 307 1 804 662 -9 340 -3 668 489 189 731 1 733 915

Kokku sihtotstarbelised

tasud, annetused ja

toetused

352 506 3 444 307 1 804 662 -9 340 -3 668 489 189 731 1 733 915

Vt. Nõuded rahastajatele (Lisa 5) ja Annetused ja toetused (Lisa 11)

Lisa 11 Annetused ja toetused
(eurodes)

 2020 2019

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 36 000 36 000

Projektide sihtfinantseerimine 3 632 489 2 903 090

Kokku annetused ja toetused 3 668 489 2 939 090

sh eraldis riigieelarvest 451 566 781 756

Muu sihtfinantseering 3 216 923 2 157 334

Rahalised ja mitterahalised annetused   

 2020 2019

Rahaline annetus 16 515 8 800

Kokku annetused ja toetused 16 515 8 800



18

E-riigi Akadeemia Sihtasutus 2020. a. majandusaasta aruanne

Lisa 12 Muud tulud
(eurodes)

 2020 2019

Põhikirjaline koolitustegevus 63 966 499 872

Annetused 16 515 8 800

Muud 8 414 23 671

Kokku muud tulud 88 895 532 343

Lisa 13 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

 2020 2019 Lisa nr

Transpordikulud 1 573 33 358  

Mitmesugused bürookulud 175 765 149 056 7

Lähetuskulud 39 451 136 377  

Tööjõukulud 1 110 615 1 049 643 15

Viisatasud 0 97

Koolitatavate majutuskulud 4 675 24 899

Muud projektide/koolituste läbiviimise kulud 2 344 647 1 502 374

Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsesed kulud
3 676 726 2 895 804  

Lisa 14 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

 2020 2019 Lisa nr

Üür ja rent 55 912 41 703 7

Energia 5 080 4 472  

Elektrienergia 2 623 1 751  

Soojusenergia 2 457 2 721  

Veevarustusteenused 58 563  

Mitmesugused bürookulud 86 685 69 760 7

Lähetuskulud 65 994 362 860  

Koolituskulud 6 146 917  

Alltöövõtud ekspertiis ja tehniline teostus 905 109 411 321

Koolituste ja projektiürituste korralduskulud 39 248 168 028

Muud 37 680 28 327  

Kokku mitmesugused tegevuskulud 1 201 912 1 087 951  
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Lisa 15 Tööjõukulud
(eurodes)

 2020 2019 Lisa nr

Palgakulu 1 457 950 1 266 232 16

Sotsiaalmaksud 339 287 312 818  

Kokku tööjõukulud 1 797 237 1 579 050  

Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsese kuluna
1 110 615 1 049 643 13

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 25 22  

2020 

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 25 inimest (sisaldab muuhulgas ka 3 juhatuse liikme lepingu alusel töötavat juhatuse liiget, lisaks

töölepingu alusel töötavatele töötajatele).

Täiendavalt panustas meie tegevusse VÕS lepingu alusel veel 19 inimest (eksperdid ja lektorid) ning Ukrainas töötas FOP lepingu alusel

sellele lisaks veel 20 inimest.

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale (sh asutajaliikmele) arvestatud tasud ja muud olulised soodustused kajastuvad ka lisas 16 Seotud osapooled.

2019

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 22 inimest (sisaldab muuhulgas ka 2 juhatuse liikme lepingu alusel töötavat juhatuse liiget, lisaks

töölepingu alusel töötavatele töötajatele).

Täiendavalt panustas meie tegevusse VÕS lepingu alusel veel 41 inimest (eksperdid ja lektorid) ning Ukrainas töötas FOP lepingu alusel

sellele lisaks veel 12 inimest.

Lisa 16 Seotud osapooled
(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

Kaupade ja teenuste ostud ja müügid

 2020 2019

Kaupade ja teenuste

ostud

Kaupade ja teenuste

ostud

Kaupade ja teenuste

müügid

Asutajad ja liikmed 30 270 38 768

Tegev- ja kõrgem juhtkond ning

olulise osalusega eraisikust

omanikud ning nende valitseva

või olulise mõju all olevad

ettevõtjad

 417

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja

muud olulised soodustused
  

 2020 2019

Arvestatud tasu 229 010 129 500
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Tehingud seotud osapooltega: 

 

Ostud veerus on kajastatud sihtasutuse asutajatega seotud ettevõtetega tehtud tehingud (eksperditöö ja konsultatsioon ning seminariga seotud

kulud). 

 

Müügid veerus on tegev- ja kõrgema juhtkonnaga seotud organisatsioonile osutatud konverentsiteenuse müük. 

 

Juhatuse liikmete lepingus on ette nähtud 6 kuuline kompensatsioon lepingu ilma põhjuseta ülesütlemisel. 

 

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale (sh asutajaliikmele) arvestatud tasud ja muud olulised soodustused kajastuvad ka lisas 15 Tööjõukulud. 

Lisa 17 Sündmused pärast aruandekuupäeva

Koroonaviiruse (Covid-19) levik maailmas ja Eestis on iseloomustanud nii 2020 aastat kui ka 2021 aasta I kvartalit ning viiruse mõju

majandusele jätkub.

eGA projektid on vaatamata kriisile püsinud üldjoontes oma ajakavas, oleme pidanud seoses reisipiirangutega rohkem tegevusi projektides

viima virtuaalseks ja järjest olulisemaks on meie jaoks muutunud sihtriikides heade koostööpartnerite leidmine.

Aastal 2021 oleme juba veidi vabamalt saanud ka sihtriikidesse kohale sõita ning projektide elluviimine reisipiirangute tõttu olulisel määral

takistatud ei ole olnud.

Samuti oleme välja töötanud e-koolituste läbiviimise platvormi, seega saame ka oma koolitustegevusega sujuvalt jätkata.

Aasta 2020 oli E-riigi Akadeemia jaoks rekordkäibega aasta ja praeguste prognooside kohaselt loodame aasta 2021 lõpetada samuti positiivse

majandustulemusega.

Lisa 18 Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse
(eurodes)

 31.12.2020

Sidusettevõtjate aktsiad ja osad 31 676

Kokku investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse 31 676

Digital Governance Academy Asia-Pacific Co. Ltd (D-GAP), asutatud Jaapanis koostöös Mitsubishi UFJ Recarch and Consulting Co., Ltd (60%

osalus), E-riigi Akadeemia Sihtasutus (40% osalus).

Lisa 19 Tulu ettevõtlusest
(eurodes)

 2020 2019

Konsultatsioon: välisriigi riigiasutused 1 357 328 788 077

Konsultatsioon: rahvusvaheline organisatsioon 616 487 297 096

Muu ettevõtlustegevus 102 239 113 079

Kokku tulu ettevõtlusest 2 076 054 1 198 252
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SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

E-riigi Akadeemia Sihtasutus nõukogule

Arvamus

Oleme auditeerinud E-riigi Akadeemia Sihtasutus (sihtasutus) raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2020 ning tulemiaruannet, rahavoogude

aruannet ja netovara muutuste aruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud aasta kohta ja raamatupidamise aastaaruande lisasid, sealhulgas märkimisväärsete

arvestuspõhimõtete kokkuvõtet.

Meie arvates kajastab kaasnev raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes osades õiglaselt sihtasutuse finantsseisundit seisuga 31.12.2020 ning sellel kuupäeval

lõppenud aasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga.

Arvamuse alus

Viisime auditi läbi kooskõlas rahvusvaheliste auditeerimise standarditega (Eesti). Meie kohustusi vastavalt nendele standarditele kirjeldatakse täiendavalt meie aruande osas

„Vandeaudiitori kohustused seoses raamatupidamise aastaaruande auditiga”. Me oleme sihtasutusest sõltumatud kooskõlas kutseliste arvestusekspertide eetikakoodeksiga

(Eesti) (sh sõltumatuse standardid), ja oleme täitnud oma muud eetikaalased kohustused vastavalt nendele nõuetele. Me usume, et auditi tõendusmaterjal, mille oleme

hankinud, on piisav ja asjakohane aluse andmiseks meie arvamusele.

Muu informatsioon

Juhtkond vastutab muu informatsiooni eest. Muu informatsioon hõlmab tegevusaruannet, kuid ei hõlma raamatupidamise aastaaruannet ega meie asjaomast vandeaudiitori

aruannet.

Meie arvamus raamatupidamise aastaaruande kohta ei hõlma muud informatsiooni ja me ei tee selle kohta mingis vormis kindlustandvat järeldust.

Seoses meie raamatupidamise aastaaruande auditiga on meie kohustus lugeda muud informatsiooni ja kaaluda seda tehes, kas muu informatsioon oluliselt lahkneb

raamatupidamise aastaaruandest või meie poolt auditi käigus saadud teadmistest või tundub muul viisil olevat oluliselt väärkajastatud.

Kui me teeme tehtud töö põhjal järelduse, et muu informatsioon on oluliselt väärkajastatud, oleme kohustatud sellest faktist aru andma. Meil ei ole sellega seoses millegi kohta

aru anda.

Juhtkonna ja nende, kelle ülesandeks on valitsemine, kohustused seoses raamatupidamise aastaaruandega

Juhtkond vastutab raamatupidamise aastaaruande koostamise ja õiglase esitamise eest kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga ja sellise sisekontrolli eest, nagu

juhtkond peab vajalikuks, et võimaldada kas pettusest või veast tulenevate oluliste väärkajastamisteta raamatupidamise aastaaruande koostamist.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on juhtkond kohustatud hindama sihtasutuse suutlikkust jätkata jätkuvalt tegutsevana, esitama infot, kui see on asjakohane,

tegevuse jätkuvusega seotud asjaolude kohta ja kasutama tegevuse jätkuvuse arvestuse alusprintsiipi, välja arvatud juhul, kui juhtkond kavatseb kas sihtasutuse likvideerida

või tegevuse lõpetada või tal puudub sellele realistlik alternatiiv.

Need, kelle ülesandeks on valitsemine, vastutavad sihtasutuse raamatupidamise aruandlusprotsessi üle järelevalve teostamise eest.

Vandeaudiitori kohustused seoses raamatupidamise aastaaruande auditiga

Meie eesmärk on saada põhjendatud kindlus selle kohta, kas raamatupidamise aastaaruanne tervikuna on kas pettusest või veast tulenevate oluliste väärkajastamisteta, ja

anda välja vandeaudiitori aruanne, mis sisaldab meie arvamust. Põhjendatud kindlus on kõrgetasemeline kindlus, kuid see ei taga, et olulise väärkajastamise eksisteerimisel

see kooskõlas rahvusvaheliste auditeerimise standarditega (Eesti) läbiviidud auditi käigus alati avastatakse. Väärkajastamised võivad tuleneda pettusest või veast ja neid

peetakse oluliseks siis, kui võib põhjendatult eeldada, et need võivad üksikult või koos mõjutada majanduslikke otsuseid, mida kasutajad raamatupidamise aastaaruande alusel

teevad.

Kasutame auditeerides vastavalt rahvusvaheliste auditeerimise standarditele (Eesti) kutsealast otsustust ja säilitame kutsealase skeptitsismi kogu auditi käigus. Me teeme ka

järgmist:

- teeme kindlaks ja hindame raamatupidamise aastaaruande kas pettusest või veast tuleneva olulise väärkajastamise riskid, kavandame ja teostame auditiprotseduurid

vastuseks nendele riskidele ning hangime piisava ja asjakohase auditi tõendusmaterjali, mis on aluseks meie arvamusele. Pettusest tuleneva olulise väärkajastamise

mitteavastamise risk on suurem kui veast tuleneva väärkajastamise puhul, sest pettus võib tähendada salakokkulepet, võltsimist, info esitamata jätmist, vääresitiste tegemist

või sisekontrolli eiramist;

- omandame arusaamise auditi puhul asjassepuutuvast sisekontrollist, et kavandada nendes tingimustes asjakohaseid auditiprotseduure, kuid mitte arvamuse avaldamiseks

sihtasutuse sisekontrolli tulemuslikkuse kohta;

- hindame kasutatud arvestuspõhimõtete asjakohasust ning juhtkonna arvestushinnangute ja nendega seoses avalikustatud info põhjendatust;

- teeme järelduse juhtkonna poolt tegevuse jätkuvuse arvestuse alusprintsiibi kasutamise asjakohasuse kohta ja saadud auditi tõendusmaterjali põhjal selle kohta, kas esineb

olulist ebakindlust sündmuste või tingimuste suhtes, mis võivad tekitada märkimisväärset kahtlust sihtasutuse suutlikkuses jätkata jätkuvalt tegutsevana. Kui me teeme

järelduse, et eksisteerib oluline ebakindlus, oleme kohustatud juhtima vandeaudiitori aruandes tähelepanu raamatupidamise aastaaruandes selle kohta avalikustatud infole või

kui avalikustatud info on ebapiisav, siis modifitseerima oma arvamust. Meie järeldused põhinevad vandeaudiitori aruande kuupäevani saadud auditi tõendusmaterjalil.

Tulevased sündmused või tingimused võivad siiski kahjustada sihtasutuse suutlikkust jätkata jätkuvalt tegutsevana;

- hindame raamatupidamise aastaaruande üldist esitusviisi, struktuuri ja sisu, sealhulgas avalikustatud informatsiooni, ning seda, kas raamatupidamise aastaaruanne esitab

aluseks olevaid tehinguid ja sündmusi viisil, millega saavutatakse õiglane esitusviis.

Me vahetame nendega, kelle ülesandeks on valitsemine, infot muu hulgas auditi planeeritud ulatuse ja ajastuse ning märkimisväärsete auditi tähelepanekute kohta, sealhulgas

mis tahes sisekontrolli märkimisväärsete puuduste kohta, mille oleme tuvastanud auditi käigus.
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