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Tegevusaruanne
Jääaja Keskus avati 10.07.2012, kui SA Saadjärve hallatav asutus, 2020. aastal täitus 8. tegevusaasta. SA Saadjärve
juhatus on ühe ja nõukogu kuue liikmeline. Tegevjuht-juhatuse liikmele arvestati 2020. aastal tasu summas 32 565
eurot, millest Eesti Töötukassa poolt hüvitati 1765 eurot (COVID-19), nõukogu esimehele arvestati tasu 4 800 eurot,
nõukogu liikmetele tasu ei makstud. Jääaja Keskuse 2020. aasta tegevustulud kokku olid 406 375 eurot, millest
müügitulu moodustas 268 135 eurot ja toetustena laekus 138 240 eurot, millest "Turismisektori ettevõtjate COVID-19
haigust põhjustava koroonaviiruse puhangust tulenev kahjude hüvitis" oli 47 908 eurot. Kulud kokku olid -455 510 eurot,
millest põhivara amortisatsioonikulu -21 072 eurot, tööjõukulud -205 465 eurot (sh Eesti Töötukassa hüvitis 15 987
eurot), majandamiskulud -128 973 eurot, intressitulud deposiitidelt 9 eurot ning kahjumiks 49 126 eurot.
Tegevusvaldkond
Jääaja Keskus jätkas 2020. aastal hoolimata Covid-19 tingitud piirangutest (keskus oli Vabariigi Valitsuse otsusega
suletud 14. märts – 12. mai 2020) peamiste tegevusvaldkondadega. Suur osa õppeprogramme jäi sel aastal piirangute
tõttu ära. Küll aga suurenes keskuses siseturistide ning täiskasvanud kliendisegmendi osakaal. 2019. aastaga võrreldes
toimus ka oluliselt vähem sündmuseid ning ruume renditi tavapärasest vähem. Piirangute ajal vähendas SA Saadjärve
püsikulusid elektri, kütte ja vee arvelt. Samuti kasutati aprilli ja maikuu eest Töötukassa töötasu hüvitist, mille abil oli
võimalik vältida personali koondamine.
Kliendisegmendid
2020. aastal külastas Jääaja Keskust kokku 30 932 inimest, mis on 12 117 inimest vähem kui 2019. aastal. Vähenes
pere kliendisegment (-2696) ning läbiviidud õppeprogrammide (-121) ning grupikülastuste (-217) arv. Suurenes aga
täiskasvanud külastajate osakaal (+696). Õpilaste kliendisegmendis oli 4904 inimest ning eakaid oli kokku 1040 (võrdlus
varasemate aastatega puudub, sest nii detailselt varem statistikat ei kogutud).
Kogu külastajatest moodustasid 2020. aastal siseturistid 87%, kellest suurim osakaal oli inimestel Tartumaalt (31%),
Harjumaalt (24%) ning Ida-Virumaalt (8%). Välisturistid moodustasid 13% külastajatest, kellest 78% olid pärit Lätist ning
5% Venemaalt, Soomest ja Leedust.
Investeeringud
Ekspositsiooni osas 2020. aastal märkimisväärseid uuendusi ei tehtud. Jätkati olemasolevate eksponaatide
parandamisega. Uuendati teisel korrusel paikev dioraamide osa (tekst ning visuaal).
Lisaks tehti investeeringud üldise heakorra heaks. Näiteks uuendati esimesel korrusel paikev garderoobi ruum, et
külastajad saaksid hajutuda vastavalt nõuetele. Kõikidele korrustele paigaldati ka statsionaarsed käte
desinfitseerimisvahendid. Lisaks paigaldati teise korruse konverentsisaali jahutusseadmed, et pakkuda ürituskorralduse
puhul mugavamaid võimalusi.
2021. aastal on plaanis avada laste tegevustuba, mis pakub senisest rohkem tegevusi lastele vanuses 3-8. Lisaks on
võimalik antud ruumi rentida välja ka laste sünnipäevade tarbeks.
Arengusuunad
Alates 2020. aasta maikuust tegeles Jääaja Keskuse meeskond aktiivselt keskuse külastuse ohutuks muutmisega.
Paigaldati desinfitseerimisvahendid ning kaitseklaasid personali tarbeks. Samuti piirati külastajate arvu ning jälgiti
aktiivselt 2+2 reegli täitmist. Tänu reeglite jälgimisele õnnestus tagada keskuse personali ning külastajate ohutus.
Jääaja Keskuses tegutsev kohvik töötas 2020. aastal samuti ohutusnõudeid järgides. Oluliselt vähendati kohvikus sees
olevaid istumisvõimalusi ning suurendati kohviku terrassil õues olevaid kohti.
Turundustegevuses rõhutati samuti külastuse ohutust ning soovitati keskust külastada perekonniti. Samuti turundati
aktiivselt just keskuses pakutavaid individuaalseid tegevusi. Oluliselt väiksemas mahus toimus ka Jääaja Keskuse
sünnipäev ning muud tavapärased eriüritused. 2021. aastal on plaanis eriüritused siiski korraldada, aga siiski jälgides
pidevalt Terviseameti nõudeid, et tagada personali ja külastajate ohutus. Plaanis on edasi reklaamida just keskuses
pakutavaid individuaalseid tegevusi. Suuremat rõhku pannakse just siseturistile suunatud kampaaniatele ning koostööle
teiste lähipiirkonna keskuste ja muuseumidega.
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Finantsnäitajad

2020

2019

Ettevõtluse tulude kasv
võrreldes eelmise aastaga

-30,8%

36,1%

Ettevõtluse tulude osakaal
kogutulust (ettevõtluse tulu /
kogutulu %)

66,0%

79,3%

Lühiajaliste kohustiste
kattekordaja (käibevarad /
kohustised)

5,73

2,59

Vabariigi Valitsus kehtestas alates 11. märtsist 2021 rangemaid piiranguid seoses COVID-19 haigust põhjustava
koroonaviiruse pandeemilise levikuga Eestis. Rangemad piirangud kehtestati selleks, et tõkestada viiruse levikut Eestis.
Käsitleme piirangute kehtestamist mittekorrigeeriva aruandekuupäeva järgse sündmusena. Koroonaviiruse pandeemia
mõju majandusüksusele on oluline tulenevalt Vabariigi Valitsuse otsusest sulgeda viiruse leviku tõkestamiseks
muuseumid, haridusasutused ning toitlustusasutused kuni viiruse leviku taandumiseni ning viiruse tõkestamisele
järgnevast üldisest majanduslangusest, kuid käesoleva raamatupidamise aastaaruande koostamise ajal ei ole seda
mõju võimalik kvantitatiivselt hinnata. Majandusüksuse juhtkond analüüsib praeguste arengute mõju ning plaanib
teostada järgmised tegevused:
ohutusnõuete tagamine külastajatele ja personalile (2+2 reegli järgmine, desinfitseerimisvahendite olemasolu,
kaitseklaasid ning visiirid, pidev keskuse pindade desinfitseerimine; märgise „Siin on turvaline“ kommunikeerimine);
2. reklaamtegevuste suunamine siseturule;
3. koostöö pakettide loomine lähipiirkonna turismiettevõtjatega, et meelitada rohkem siseturiste piirkonda kauemaks
jääma,
4. lisatuluallikate, lisategevuste ning toetusvõimaluste otsimine keskuse finantsolukorra stabiliseerimiseks.
1.
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2020

31.12.2019

Lisa nr

146 452

83 164

3 832

6 489

2

15 999

16 759

3

166 283

106 412

Materiaalsed põhivarad

1 764 245

1 885 317

Kokku põhivarad

1 764 245

1 885 317

1 930 528

1 991 729

Võlad ja ettemaksed

29 004

41 079

Kokku lühiajalised kohustised

29 004

41 079

29 004

41 079

64

64

1 950 586

2 019 546

-49 126

-68 960

1 901 524

1 950 650

1 930 528

1 991 729

Varad
Käibevarad
Raha
Nõuded ja ettemaksed
Varud
Kokku käibevarad
Põhivarad

Kokku varad

5

Kohustised ja netovara
Kohustised
Lühiajalised kohustised

Kokku kohustised

6,7

Netovara
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem
Aruandeaasta tulem
Kokku netovara
Kokku kohustised ja netovara
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Tulemiaruanne
(eurodes)

2020

2019

Lisa nr

Annetused ja toetused

138 240

101 073

8,9

Tulu ettevõtlusest

268 135

387 364

10

Kokku tulud

406 375

488 437

-24 000

-6 583

8

Mitmesugused tegevuskulud

-126 765

-156 113

11

Tööjõukulud

-183 673

-241 123

12

Põhivarade kulum ja väärtuse langus

-121 072

-153 567

5

0

-14

-455 510

-557 400

-49 135

-68 963

9

3

-49 126

-68 960

Tulud

Kulud
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

Muud kulud
Kokku kulud
Põhitegevuse tulem
Intressitulud
Aruandeaasta tulem
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2020

2019

-49 135

-68 963

121 072

153 567

0

-24 618

121 072

128 949

2 657

6 477

760

-5 725

-12 075

-17 249

63 279

43 489

Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade
soetamisel

0

-24 618

Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,
toetustest

0

24 618

Laekunud intressid

9

2

Kokku rahavood investeerimistegevusest

9

2

Kokku rahavood

63 288

43 491

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses

83 164

39 673

Raha ja raha ekvivalentide muutus

63 288

43 491

146 452

83 164

Lisa nr

Rahavood põhitegevusest
Põhitegevuse tulem
Korrigeerimised
Põhivarade kulum ja väärtuse langus
Muud korrigeerimised
Kokku korrigeerimised
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus
Varude muutus
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus
Kokku rahavood põhitegevusest

5

Rahavood investeerimistegevusest

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

Kokku netovara
Sihtkapital/ Osakapital
nimiväärtuses/ Reservkapital
31.12.2018

Akumuleeritud tulem

64

Aruandeaasta tulem
31.12.2019

64

Aruandeaasta tulem
31.12.2020

64

2 019 546

2 019 610

-68 960

-68 960

1 950 586

1 950 650

-49 126

-49 126

1 901 460

1 901 524
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
Sihtasutus Saadjärve 2020. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga ning
avaliku sektori finantsarvestuse ja aruandluse juhendiga.
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud
alljärgnevates arvestuspõhimõtetes.
Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha
Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke (v.a. arvelduskrediit), kuni 3kuulisi tähtajalisi deposiite ja kergesti realiseeritavaid väärtpabereid.

Nõuded ja ettemaksed
Nõudeid kajastatakse bilansis nõudeõiguse tekkimise momendil ning hinnatakse lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Võimaluse
korral hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata nõudeid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.
Suure hulga samaliigiliste nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse grupi baasil, võttes arvesse eelmiste perioodide statistikat sarnaste nõuete
laekumise kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded on bilansis tõenäoliselt laekuva summani alla hinnatud. Aruandeperioodil laekunud,
kuid varasematel perioodidel kuludesse kantud nõuded on kajastatud aruandeperioodi ebatõenäoliste nõuete kulu vähendusena.
Nõue loetakse lootusetuks, kui juhtkonna hinnangul puuduvad võimalused nõude kogumiseks. Lootusetud nõuded on bilansist välja kantud.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad
Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 5000 eurot.
Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta , kuid soetusmaksumus vahemikus 1000 - 5000 eurot, kantakse soetamisel kuluks ja peetakse
arvestust bilansiväliselt, kuni varad on aktiivses kasutuses.
Põhivara rekonstrueerimisväljaminekud, mis vastavad materiaalse põhivara mõistele, liidetakse materiaalse põhivara
soetusmaksumusele. Rekonstrueerimisväljaminekute lisamisel hinnatakse vara järelejäänud kasulikku eluiga ja vajadusel reguleeritakse
põhivara kulumi normi.
Põhivara soetusmaksumusse arvatakse kulutused, mis on vajalikud selle kasutuselevõtmiseks, v.a soetusega kaasnevad maksud, lõivud,
laenu-, koolitus- ja lähetuskulud, mis kajastatakse kuluna.
Põhivara kajastatakse soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest
tulenevad allahindlused. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile
eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeast.
Kui põhivara koosneb erineva hinnangulise kasuliku elueaga komponentidest, mille soetusmaksumust on võimalik usaldusväärselt hinnata,
võetakse komponendid eraldi arvele.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir

5000

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)
Põhivara grupi nimi

Kasulik eluiga

Hooned ja rajatised

20-50

Masinad ja seadmed

5-10

Inventar ja tööriistad

3-10
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2-3

Annetused ja toetused
1. Tegevuse sihtfinantseerimine:
Tegevuse sihtfinantseerimine kajastatakse tuluna siis, kui sihtfinantseerimise laekumine on praktiliselt kindel ja sihtfinantseerimisega seotud
sisulised tingimused on täidetud.
Saadud sihtfinantseerimine, mille puhul tuluna kajastamise tingimused ei ole täidetud, kajastatakse bilansis kohustusena. Vastavat kohustust
kajastatakse bilansis lühi- või pikaajalisena olenevalt sellest, millal toimub sihtfinantseerimisega kaasnevate tingimuste täitmine.
Sihtfinantseerimisena kajastatakse projektipõhisel sihtotstarbel saadud ja antud toetused, mille puhul määratakse selle eesmärk koos
mõõdikutega eesmärgi täitmise jälgimiseks, ajakava ja rahaline eelarve ning toetuse andja nõuab saajalt detailset aruandlust raha
kasutamise kohta ning raha ülejääk tuleb maksta andjale tagasi.
Tegevuskulude sihtfinantseerimise kajastamisel lähtutakse tulude ja kulude vastavuse printsiibist ning tulu sihtfinantseerimist kajastatakse
proportsionaalselt sellega seonduvate kuludega.
Tegevustoetused on antud ja saadud toetused, mis antakse saajale lähtudes tema põhikirjalistest ülesannetest ja
arengudokumentides määratud eesmärkidest. Tegevustoetused kajastatakse saaja poolt tuluna ja tegevustoetuse andja poolt kuluna hetkel,
kui toetus on laekunud.
2. Varade sihtfinantseerimine:
a)sihtfinantseerimise abil soetatud vara võetakse bilansis arvele tema soetusmaksumuses ja kajastatakse tuluna siis kui on täidetud
vastavad kriteeriumid: sihtfinantseerimine on kindel ja sihtfinantseerimisega seotud sisulised tingimused on täidetud.
Sihtfinantseerimise kajastamisel on kasutusel brutomeetod.

Tulud
Tulu kaupade või teenuste müügist kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses, võttes arvesse kõiki tehtud allahindlusi ja
soodustusi. Tulu kaupade ja teenuste müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle müüjalt ostjale, müügitulu
ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt hinnatvad ja tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline.
Seotud osapooled
Seotud osapoolteks loetakse tegev- ja kõrgem juhtkond ning nende lähedased pereliikmed. Samuti kõigi eelpool loetletud isikute valitseva ja
olulise mõju all olevad sihtasutused, mittetulundusühingud ja äriühingud.
Raamatupidamise aastaaruandes avaldatakse informatsioon seotud osapooltega tehtud tehingute kohta, mis ei vasta õigusaktidele
või raamatupidamise sisedokumentide üldistele nõuetele või turutingimustele.

Bilansipäevajärgsed sündmused:
Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustiste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansikuupäeva ja aruande
koostamispäeva vahemikul,kuid on seotud aruandeperioodil või varasematel perioodidel toimunud tehingutega.
Bilansipäevajärgsed sündmused, mida ei ole varade ja kohustiste hindamisel arvesse võetud, kuid mis võivad oluliselt mõjutada
järgmise aruandeaasta tulemust, avalikustatakse raamatupidamise aastaaruande lisades.
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Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2020

Nõuded ostjate vastu

12 kuu jooksul

Lisa
nr

1 606

1 606

1 606

1 606

1 448

1 448

778

778

Intressinõuded

1

1

Viitlaekumised

777

777

3 832

3 832

Ostjatelt laekumata
arved
Maksude ettemaksed ja
tagasinõuded
Muud nõuded

Kokku nõuded ja
ettemaksed

31.12.2019

Nõuded ostjate vastu
Ostjatelt laekumata
arved
Saamata seadusandlusest
tulenevad toetused
Kokku nõuded ja
ettemaksed

12 kuu jooksul

4

8

Lisa
nr

6 412

6 412

6 412

6 412

77

77

6 489

6 489

Lisa 3 Varud
(eurodes)

31.12.2020

31.12.2019

975

1 030

Müügiks ostetud kaubad

15 024

15 729

Kokku varud

15 999

16 759

Tooraine ja materjal
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Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

31.12.2020
Ettemaks
Ettevõtte tulumaks

31.12.2019

Maksuvõlg

Ettemaks

Maksuvõlg

0

50

0

20

12

325

0

5 449

Üksikisiku tulumaks

0

1 820

0

1 594

Sotsiaalmaks

0

4 723

0

4 199

Kohustuslik kogumispension

0

192

0

185

Töötuskindlustusmaksed

0

277

0

248

7 387

0

11 695

Käibemaks

Ettemaksukonto jääk

1 436

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad

1 448

Lisa 5 Materiaalsed põhivarad
(eurodes)

Kokku
Ehitised

Masinad ja
seadmed

Muud
materiaalsed
põhivarad

31.12.2019
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus

Amortisatsioonikulu

2 564 666

68 633

986 353

3 619 652

-767 703

-63 557

-903 075

-1 734 335

1 796 963

5 076

83 278

1 885 317

-86 415

-4 061

-30 596

-121 072

2 564 666

68 634

986 353

3 619 653

-854 118

-67 619

-933 671

-1 855 408

1 710 548

1 015

52 682

1 764 245

31.12.2020
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus

Tartu valla ja SA Saadjärve vahel on sõlmitud hoonestusõiguse leping 19.02.2009.a. Fööniksi kinnistule (registriosa nr 3913404) tähtajaga 50
aastat, millele on ehitatud Jääaja Keskuse hoone.

12

Sihtasutus Saadjärve

2020. a. majandusaasta aruanne

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2020

12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele
Võlad töövõtjatele

4 820

4 820

16 797

16 797

7

7 387

7 387

4

29 004

29 004

Maksuvõlad
Kokku võlad ja ettemaksed

Lisa nr

31.12.2019

12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele

Lisa nr

8 568

8 568

Võlad töövõtjatele

20 816

20 816

7

Maksuvõlad

11 695

11 695

4

Kokku võlad ja ettemaksed

41 079

41 079

Lisa 7 Võlad töövõtjatele
(eurodes)

31.12.2020

31.12.2019

Töötasude kohustis

8 341

11 131

Puhkusetasude kohustis

3 367

2 733

Deklareerimata maksud töötasudelt
Kokku võlad töövõtjatele

5 089

6 952

16 797

20 816

Lisa nr

6

Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)

31.12.2018

Laekunud

Kohustised

Nõuded

Kajastatud
tulemiaruandes

Tagasi
makstud

Kajastatud varade
soetusmaksumuses

31.12.2019
Kohustised

Nõuded

Sihtfinantseerimine põhivarade soetamiseks
KIK projekt 15757

0

0

24 618

0

24 618

24 618

0

0

Kokku
sihtfinantseerimine
põhivarade
soetamiseks

0

0

24 618

0

24 618

24 618

0

0

KIK projekt 15757

0

0

10 838

0

10 838

0

0

0

Eesti Töötukassa

0

0

617

0

617

0

0

0

Kokku
sihtfinantseerimine
tegevuskuludeks

0

0

11 455

0

11 455

0

0

0

Kokku sihtotstarbelised
tasud, annetused ja
toetused

0

0

36 073

0

36 073

24 618

0

0

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
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31.12.2019
Nõuded

Laekunud

Kohustised

Tagasi
makstud

Kajastatud
tulemiaruandes

Kajastatud varade
soetusmaksumuses

31.12.2020
Nõuded

Kohustised

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
Eesti Töötukassa
alaealise töötamise toetus

568

1 345

777

Eesti Töötukassa töötasu
hüvitis COVID 19

15 987

15 987

KIK ära jäänud
õppeprogrammide toetus

8 000

8 000

Kokku
sihtfinantseerimine
tegevuskuludeks

24 555

25 332

777

Kokku sihtotstarbelised
tasud, annetused ja
toetused

24 555

25 332

777

Lisa 9 Annetused ja toetused
(eurodes)

2020

2019

25 332

11 455

0

24 618

Mittesihtotsatarbelised annetused ja toetused

112 908

65 000

Kokku annetused ja toetused

138 240

101 073

65 000

65 000

8 000

36 073

47 908

0

2020

2019

Rahaline annetus

138 240

101 073

Kokku annetused ja toetused

138 240

101 073

2020

2019

Muuseumide, näituste, ürituste ja
õppeprogrammide tasulised teenused

119 260

181 426

Toitlustamine (Jääaja Keskuse kohvik)

71 957

118 630

Muu toodete ja teenuste müük (suveniirid, renditulud jm.

76 918

87 308

268 135

387 364

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
Sihtfinantseerimine põhivarade soetamiseks

sh eraldis kohaliku omavalitsuse eelarvest
projektipõhised eraldused
EAS- turismisektori ettevõtjate COVID-19
haigust põhjustava koroonaviiruse puhangust
tuleneva kahjude hüvitis

Rahalised ja mitterahalised annetused

Lisa 10 Tulu ettevõtlusest
(eurodes)

Kokku tulu ettevõtlusest
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Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

2020

2019

-1 201

-975

-23 998

-29 948

Elektrienergia

-15 692

-18 820

Soojusenergia

-7 278

-9 583

Kütus

-1 028

-1 545

Veevarustusteenused

-1 444

-2 098

Mitmesugused bürookulud

-9 747

-10 313

0

-750

Lähetuskulud

-793

-1 183

Koolituskulud

-1 126

-537

Üür ja rent
Energia

Uurimis- ja arengukulud

Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest

0

-6 700

-10 064

-10 515

Töömasinate ja seadmete maj.kulud (lift, ventilatsioon,
katel jne:

-4 565

-3 191

Inventari majandamis- ja rendikulud

-7 344

-1 599

Toiduained ja toitlustusteenused

-37 415

-55 645

Suveniirid ja meened

-13 415

-13 966

Reklaamikulud

-10 009

-5 926

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud

-2 340

-1 452

Ürituste, näituste korraldamise kulud

-1 253

-7 978

Muud

-2 051

-3 337

-126 765

-156 113

2020

2019

-152 199

-179 112

-51 809

-60 761

-1 457

-1 250

-205 465

-241 123

-21 792

0

9

13

Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud

Kokku mitmesugused tegevuskulud

Lisa 12 Tööjõukulud
(eurodes)

Palgakulu
Sotsiaalmaksud
Muud
Kokku tööjõukulud
Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide
otsese kuluna
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale

Jääaja keskus oli Covid 19 tõttu suletud 14.03.2020-12.05.2020. Eesti Töötukassa poolt hüvitati osaliselt aprilli ja mai kuu eest palgakulu ja
tasuti maksud, kokku summas15 987 eurot.
KIK projekti õppeprogrammide toetuse kuludes on kajastatud giidide õppeprogrammide juhendamistasu koos maksudega, summas 5 805 eurot.
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Lisa 13 Seotud osapooled
(eurodes)

Aruandekohustuslase emaettevõtja nimetus

Tartu vald

Riik, kus aruandekohustuslase emaettevõtja on registreeritud

Eesti

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes
31.12.2020
Nõuded

31.12.2019

Kohustised

Nõuded

Kohustised

Asutajad ja liikmed

0

0

1 428

0

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

0

62

0

0

Kaupade ja teenuste ostud ja müügid
2020
Kaupade ja
teenuste ostud
Asutajad ja liikmed

64

2019
Kaupade ja
teenuste müügid

Kaupade ja
teenuste ostud

29 082

64

Kaupade ja
teenuste müügid
41 131

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja
muud olulised soodustused

Arvestatud tasu
isikliku auto kasutuse hüvitis

2020

2019

32 565

36 669

763

0

Lisa 14 Sündmused pärast aruandekuupäeva

2020. aasta alguses levima hakanud koroonaviirus mõjutab SA Saadjärve tegevust ka 2021. aastal. 2021. aasta jaanuarikuu käive vähenes
eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 48,5%. Vabariigi Valitsuse 26.02.2021 kehtestatud piirangute järgi tuli Jääaja Keskus sulgeda
alates 03.03.2021 kuni piirangute lõppemiseni. SA Saadjärve saab küll taotleda Töötukassa töötasu jätkutoetust, aga ei ole teada, kui kaua või
mis mahus piirangud keskust edaspidiselt mõjutama jäävad. Senine praktika on näidanud, et piirangud teistes valdkondades mõjutavad
ka keskuse tegevust märkimisväärselt:
1. koolide distantsõppele viimine on vähendanud oluliselt Jääaja Keskuses toimuvate õppeprogrammide arvu ka 2021. aastal;
2. välisturistide osakaal ei ole taastunud varasemale tasemele, mistõttu on vähenenud Jääaja Keskuse kogu külastajate arv;
3. suuremaid üritusi ning grupikülastusi ei toimu, mis oli oluline lisatulu allikas.

Lootus on, et teisel poolaastal hakkab olukord paranema, kui suureneb vaktsineeritute osakaal ühiskonnas ning Baltimaade piirid avatakse
jälle tavapärases mahus. 2020. aasta suvi näitas, et siseturistide osakaal suurenes (juulis 2020 külastas keskust rohkem inimesi kui juulis 2019)
kui inimestel puudus võimalus välismaale reisida.
Ettevõtte juhtkond analüüsib piirangute mõju ja tuleviku väljavaateid ning plaanib teostada järgmised tegevused:
1. reklaamtegevuste suunamine siseturule;
2. koostöö pakettide loomine lähipiirkonna turismiettevõtjatega, et meelitada rohkem siseturiste piirkonda;
3. ohutusnõuete tagamine külastajatele ja personalile (2+2 reegli järgmine, desinfitseerimisvahendite olemasolu, kaitseklaasid ning visiirid,
pidev keskuse pindade desinfitseerimine);
4. lisatuluallikate ning lisategevuste otsimine keskuse ära majandamiseks.
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Aruande lõpetamise kuupäev on: 07.04.2021
Sihtasutus Saadjärve (registrikood: 90007879) 01.01.2020 - 31.12.2020 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt
kinnitanud:
Allkirjastaja nimi

Allkirjastaja roll

Allkirja andmise aeg

SIGRID SEPP

Juhatuse liige

07.04.2021

SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE
Sihtasutus Saadjärve nõukogule
Arvamus
Oleme auditeerinud Sihtasutus Saadjärve (ettevõte) 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 ettevõtte 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 ettevõttest 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.
Asjaolu rõhutamine
Juhime tähelepanu lisale nr 14, kus on avalikustatud asjaolud seoses koroonaviiruse pandeemilise levikuga ja Eestis kehtestatud piirangutega. Selles lisas on kirjeldatud antud
asjaolude oluline mõju Saadjärve SA tegevusele ja finantsnäitajatele, samuti on esitatud juhtkonna meetmed negatiivsete mõjude leevendamiseks. Meie arvamust ei ole
modifitseeritud seoses selle asjaoluga.
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 ettevõtte 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 ettevõtte likvideerida või tegevuse
lõpetada või tal puudub sellele realistlik alternatiiv.
Need, kelle ülesandeks on valitsemine, vastutavad ettevõtte 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
ettevõtte 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 ettevõtte 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 ettevõtte 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.
/digitaalselt allkirjastatud/
Juri Nedaškovski
Vandeaudiitori number 86
AUDEST AUDIITORTEENUSTE OSAÜHING
Audiitorettevõtja tegevusloa number 21
Narva mnt 19-1, Jõhvi linn, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond, 41535
15.04.2021
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