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Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond 2011. a. majandusaasta aruanne

Tegevusaruanne

Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond eesmärgiks on heategevus eesti rahvuskultuuri toetamiseks rahaliste vahendite sihipärase kogumise ja 

jagamise kaudu. 

 

Kahekümne esimesel tegevusaastal sai Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond annetustena 168 324 eurot ja 72 senti. 

 

Saadud annetuste alusel moodustati sihtasutuse juurde neli uut allfondi: 

Ann Mihkelsoni fond, asutatud 2011. aastal Anu Ebbe Mihkelsoni poolt eesmärgiga toetada reaalteaduste alal tegutsevaid ja eesti keelt 

rääkivaid naisi. Ann Mihkelsoni fondist antakse stipendiume naisüliõpilastele, kes õpivad teisel või kolmandal aastal reaalteaduste alal Eesti 

ülikoolides. Naisteadlastele, kes töötavad Eesti ülikoolides õppejõududena reaalteaduste alal antakse stipendiume uurimistöö alustamiseks ja 

magistri- ning doktoriõppe üliõpilaste juhendamiseks reaalteaduste alal; 

Uno Järvela stipendiumifond, asutatud 2012. aastal Gadobeim Järvela poolt Gustav Ernesaksa fondi juurde koorijuhi ja muusikapedagoogi 

Uno Järvela (1926 – 2012) mälestuse jäädvustamiseks. Uno Järvela stipendiumifondi eesmärgiks on toetada lastekooride dirigente ning Eesti 

Muusika- ja Teatriakadeemia koolimuusika eriala üliõpilasi; 

Eino Tambergi fond, asutatud 2012. aastal Kadri Tamberg Lippingu poolt isa, Eino Tambergi (1930 – 2010) mälestuse jäädvustamiseks. Eino 

Tambergi fondi eesmärgiks on toetada maal elavate laste muusikaharidust ja tutvustada Eino Tambergi loomingut; 

BLRT fond, algatatud 2012. aastal BLRT Grupp Aktsiaseltsi poolt eesmärgiga toetada noori andeid kõrghariduse omandamisel. 

 

Allfondi avamiseks vajaliku miinimumpiiri ületas kaks allfondi (10 000 eurot): 

Uno Naissoo fond, algatatud 2008. aastal Georg Otsa nimelise Tallinna Muusikakooli poolt Uno Naissoo mälestuseks (1928–1980). Uno 

Naissoo fond toetab Uno Naissoo nimelist noorte heliloojate konkurssi, noori rütmimuusikuid ja heliloojaid ning Georg Otsa nimelist Tallinna 

Muusikakooli; 

Seesami fond, algatatud 2010. aastal Rahvusvahelise Kindlustuse Aktsiaseltsi Seesam poolt eesmärgiga toetada Eesti noorte golfi edendamist. 

 

Esimene sissemakse tehti kolme allfondi moodustamiseks: 

Reet ja Arne Miku fond, algatatud 2011. aastal Arne Miku poolt eesmärgiga toetada lauljaid; 

Kultuuriakadeemia fond, algatatud 2012. aastal Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia poolt eesmärgiga toetada eesti pärandkultuurilise 

ainese taaskasutusse toomise alaseid väljapaistvaid tegusid ja saavutusi mistahes valdkonnas; 

Keila Kooli Rudolf Oja fond, algatatud 2012. aastal Keila Kooli Rudolf Oja fondi asutamise initsiatiivgrupi poolt. Keila Kooli Rudolf Oja fondi 

eesmärgiks on edendada Keila hariduselu ja jäädvustada hariduselu tegelase, muusikapedagoogi, koorijuhi, helilooja Rudolf Oja mälestust. 

 

Kahekümne esimesel tegevusaasta lõpuks on Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond juurde moodustatud 160 allfondi. Moodustamisel on 17 

allfondi. 

 

Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond kahekümne teiseks jagamiseks laekus 468 taotlust summas 454 137 eurot ja 47 senti. 2011. aasta 19. 

novembril toimunud kahekümne teise jagamise koosolekul eraldas nõukogu 2012. aasta stipendiumideks ja toetusteks 133 724 eurot. 

Stipendiume loome- ja teadustööks anti 89 isikule, stipendiume õpinguteks ja täiendõppeks 117 isikule ja toetati 17 kultuuriprojekti. 

 

Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond poolt traditsiooniliselt välja antavad elutöö tänuauhinnad koos 3 500 euro suuruse stipendiumiga pälvisid 

kunstnik Valli Lember-Bogatkina, sisearhitekt Leila Pärtelpoeg ja helilooja Jaan Rääts. 

 

Stipendiume ja toetusi jagati 121 allfondist, kusjuures esmakordselt osales jagamisel 9 allfondi: 

Aino Klesmenti fond, asutatud Aino Klesmenti poolt 2011. aastal eesmärgiga toetada päästeteenistujate koolitust, täiendusõpet ja tegevust; 

Andres Haameri fond, asutatud 2008. aastal Andres Haameri poolt. Andres Haameri fond annab välja Harri Haameri stipendiume 

jäädvustamaks mälestust isast, legendaarsest skaudijuhist, Tartu Ülikooli kasvandikust ja Tartu Pauluse koguduse õpetajast. Harri Haameri 

stipendiumid toetavad filosoofilise mõtte arengut; 

Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liidu fond, algatatud 2008. aastal Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liidu poolt eesmärgiga toetada eesti rahvakunsti 

ja käsitöötraditsioonide hoidmist ja arendamist; 

Ernst Idla fond, algatatud 2004. aastal Daisy Idla-Nilssoni poolt eesmärgiga toetada Ernst Idla (1901−1980) võimlemissüsteemi taasarendamist 

ja edendamist Eestis; 

Fond „Kingi lapsele hääl“, algatatud 2002. aastal Eesti Televisiooni Tütarlastekoori poolt eesmärgiga arendada laste ja noorte laulukultuuri; 

Georg Lurichi fond, asutatud 2008. aastal Väike-Maarja Valla poolt eesmärgiga toetada Georg Lurichi (1876 – 1920) tõekspidamiste 

väärtustamist ja tema mälestuse jäädvustamist; 

Hans Teetlausi fond, asutatud 2011. aastal Valve Teetlausi ja Helge Teetlausi poolt eesmärgiga toetada Eesti Vabariigi kodanikest noorte, s.o 

kuni 35 aastaste klassikalise (ooperi-) laulu eriala üliõpilaste või juba omandatud kõrgharidusega kuni 35 aastaste ooperilauljate lauluõpinguid 

välisriikides; 

Ivi Tingre fond, algatatud 2010 aastal Ivi Tingre poolt eesmärgiga toetada raamatukogunduse arengut; 

Roman Tavasti fond, asutatud Osaühingu Roman Tavast poolt 2010. aastal eesmärgiga toetada loomingulist mõtet märgikunsti vallas. 

 

Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond sponsorite ja stipendiaatide austamiskontsert toimus 11. detsembril 2011. aastal Mustpeade Majas. 
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Sihtasutuse büroos on kolm töötajat. Tegevdirektorile arvestatud tasud kahekümne esimesel tegevusaastal olid ilma sotsiaalmaksudeta 16 086

eurot (eelmisel aruandeperioodil 15 996 eurot) ja teistele töötajatele kokku 25 497 eurot (eelmisel aruandeperioodil 24 346 eurot). 

 

Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond aruandeaasta algab 1. juulil ja lõpeb 30. juunil. Sihtasutuse finantsauditi teostab audiitorfirma

PricewaterhouseCoopers. 
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 30.06.2012 30.06.2011 Lisa nr

Varad    

Käibevara    

Raha 812 381 673 816 2

Finantsinvesteeringud 2 261 648 2 728 569 3

Nõuded ja ettemaksed 29 491 12 270 4

Kokku käibevara 3 103 520 3 414 655  

Põhivara    

Finantsinvesteeringud 391 760 86 715 6

Materiaalne põhivara 88 621 89 685 7

Kokku põhivara 480 381 176 400  

Kokku varad 3 583 901 3 591 055  

Kohustused ja netovara    

Kohustused    

Lühiajalised kohustused    

Võlad ja ettemaksed 12 427 21 734 5,8

Kokku lühiajalised kohustused 12 427 21 734  

Kokku kohustused 12 427 21 734  

Netovara    

Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses 5 248 931 5 076 797 15

Reservid -1 677 457 -1 507 476 15

Kokku netovara 3 571 474 3 569 321  

Kokku kohustused ja netovara 3 583 901 3 591 055  
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 01.07.2011 -

30.06.2012

01.07.2010 -

30.06.2011

Lisa nr

Tulud    

Annetused ja toetused 35 044 25 398 9

Netotulu finantsinvesteeringutelt 52 475 81 803 10

Muud tulud 693 1 826  

Kokku tulud 88 212 109 027  

Kulud    

Jagatud annetused ja toetused -121 525 -166 255 11

Mitmesugused tegevuskulud -40 863 -47 143 12

Tööjõukulud -55 888 -57 807 13

Põhivara kulum ja väärtuse langus -1 064 -1 507 7

Kokku kulud -219 340 -272 712  

Põhitegevuse tulem -131 128 -163 685  

Aruandeaasta tulem -131 128 -163 685  
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 01.07.2011 -

30.06.2012

01.07.2010 -

30.06.2011

Lisa nr

Rahavood põhitegevusest    

Põhitegevuse tulem -131 128 -163 685  

Korrigeerimised    

Põhivara kulum ja väärtuse langus 1 064 1 507 7

Muud korrigeerimised 49 758 -65 238 17

Kokku korrigeerimised 50 822 -63 731  

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus -17 221 274 4

Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus -9 306 6 423 8

Kokku rahavood põhitegevusest -106 833 -220 719  

 

Rahavood investeerimistegevusest    

Muud väljamaksed investeerimistegevusest -4 151 996 -3 399 309 17

Muud laekumised investeerimistegevusest 4 264 113 3 701 494 17

Kokku rahavood investeerimistegevusest 112 117 302 185  

 

Rahavood finantseerimistegevusest    

Laekunud sihtkapital 133 281 370 002 15

Kokku rahavood finantseerimistegevusest 133 281 370 002  

Kokku rahavood 138 565 451 468  

 

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 673 816 222 348 2

Raha ja raha ekvivalentide muutus 138 565 451 468  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 812 381 673 816 2
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Sihtkapital/Osakapital

nimiväärtuses

Reservid

30.06.2010 4 648 732 -1 285 728 3 363 004

Aruandeaasta tulem 0 -163 685 -163 685

Muutused reservides 58 063 -58 063 0

Muud muutused netovaras 370 002 0 370 002

30.06.2011 5 076 797 -1 507 476 3 569 321

Aruandeaasta tulem 0 -131 128 -131 128

Muutused reservides 38 853 -38 853 0

Muud muutused netovaras 133 281 0 133 281

30.06.2012 5 248 931 -1 677 457 3 571 474

Täiendav info kajastub lisas 15.
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond (edaspidi “Sihtasutus”) raamatupidamisarvestus ja aruannete esitamise kord on korraldatud vastavalt

kehtivale seadusandlusele ja Sihtasutuse põhikirjale. 

Sihtasutus on iseseisev kasumit mittetaotlev organisatsioon, mille põhitegevuseks on Eesti rahvuskultuuri heategevuslik toetamine

rahaliste vahendite sihipärase kogumise, valitsemise, kasutamise ja jagamise kaudu. 

Sihtasutuse 2011/2012 aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea

raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna

poolt välja antud juhendid.

2011/2012 aruandeaasta algus on 01.07.2011.a. ja lõpp 30.06.2012.a. Raamatupidamise aruanne on koostatud eurodes. 

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, v.a. juhtudel, kui alljärgnevates arvestuspõhimõtetes on

kirjeldatud teisiti.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke

(v.a. arvelduskrediit), kuni 3-kuulisi tähtajalisi deposiite ning rahaturufondi osakuid. 

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutadeks on loetud kõik teised valuutad peale euro. Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu

toimumise päeval ametlikult kehtinud Euroopa Keskpanga valuutakursid. Kõik välisvaluutas fikseeritud monetaarsed varad ja –kohustused

(rahas tasutavad nõuded ja laenud) ning välisvaluutas fikseeritud mittemonetaarsed varad ja –kohustused, mida kajastatakse õiglase väärtuse

meetodil, hinnatakse bilansipäeval 30.06.2012 ümber eurodesse ametlikult kehtivate Euroopa Keskpanga valuutakursside alusel.

Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid kajastatakse tulude ja kulude aruandes real ”Netotulu finantsinvesteeringutelt” ja

detailsemalt Lisas 10.

Finantsinvesteeringud

Finantsvarade oste ja müüke kajastatakse väärtuspäeval (s.t.päeval, mil sihtasutus saab ostetud finantsvara omanikuks või 

kaotab omandiõiguse müüdud finantsvara üle). 

Õiglases väärtuses kajastatavate finantsvarade ostu ja müügi arvestusel kajastatakse soetatavate varade tehingu- ja bilansipäeva 

vahelisel perioodil toimunud väärtuse muutust aruandeperioodi kasumi või kahjumina. 

Lühiajaliste finantsinvesteeringutena kajastatakse kauplemiseesmärgil hoitavad väärtpaberid (aktsiad, võlakirjad, obligatsioonid, fondi 

osakud jne.) ning kindla lunastustähtajaga väärtpaberid, mille lunastustähtaeg on 12 kuu jooksul bilansipäevast. Pikaajaliste 

finantsinvesteeringutena (muude pikaajaliste aktsiate ja väärtpaberitena) kajastatakse väärtpabereid (aktsiad, võlakirjad, obligatsioonid, fondi 

osakud jne.), mida tõenäoliselt ei müüda lähema 12 kuu jooksul ning kindla lunastustähtajaga väärtpaberid, mille lunastustähtaeg on hiljem 

kui 12 kuud pärast bilansipäeva. 

Lühi- ja pikaajalisi finantsinvesteeringuid aktsiatesse ja teistesse omakapitaliinstrumentidesse kajastatakse õiglases väärtuses, juhul kui see 

on usaldusväärselt hinnatav. Õiglase väärtuse aluseks on finantsinstrumendi noteeritud turuhind. Aktsiaid ja muid omakapitaliinstrumente, 

mille õiglane väärtus ei ole usaldusväärselt hinnatav, kajastatakse soetusmaksumuses (miinus võimalikud allahindlused, kui investeeringu 

kaetav väärtus on langenud alla bilansilise väärtuse).  

Lühi- ja pikaajalisi finantsinvesteeringuid võlakirjadesse ja teistesse võlainstrumentidesse, kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses 

juhul, kui sihtasutus kavatseb neid kindlasti hoida lunastustähtajani. Juhul, kui sihtasutus ei ole soetamishetkel kindel, kas ta kavatseb 

teatud võlainstrumenti lunastustähtajani hoida või on tõenäoline, et ta müüb selle enne lunastustähtaega, kajastatakse 

finantsinvesteeringut õiglases väärtuses. Õiglase väärtuse aluseks on finantsinstrumendi noteeritud turuhind. 

Kauplemiseesmärgil soetatud finantsvarade õiglase väärtuse muutused kajastatakse kasumi või kahjumina aruandeperioodi tulude ja kulude 

aruandes.  

Igal bilansipäeval hinnatakse, kas esineb vara väärtuse võimalikule langusele viitavate asjaolude esinemist. Juhul, kui selliseid tunnuseid esineb, 

hinnatakse finantsvarad alla järgnevalt: 

(a) Korrigeeritud soetusmaksumuses kajastatavad finantsvarad (näiteks nõuded ja lunastustähtajani hoitavad võlakirjad)hinnatakse alla 

finantsvarast eeldatavasti tulevikus laekuvate maksete nüüdisväärtuseni (diskonteerituna antud finantsvara esmasel kajastamisel fikseeritud 

sisemise intressimääraga); 

(b) Õiglases väärtuses kajastatavad finantsvarad hinnatakse alla nende õiglasele väärtusele. Väärtuse langusest tulenevaid 

allahindlusi kajastatakse kasumiaruandes kuluna. Finantsvarade puhul, mida kajastatakse õiglases väärtuses muutustega läbi 

omakapitali ümberhindluse reservi, kantakse väärtuse languse tunnuste esinemisel seni omakapitalis kajastatud negatiivne
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ümberhindluse reserv ümber kasumiaruandesse.   

 

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse sihtasutuse enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja

maksumusega alates 640 eurot. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 640 euro, kajastatakse

kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina ja vara kasutuselevõtmise hetkel kantakse kulusse. Kuludesse kantud väheväärtuslike

inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast (k.a. tollimaks ja muud

mittetagastatavad maksud) ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja –

asukohta. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja

võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Materiaalse põhivara objektile tehtud hilisemad väljaminekud kajastatakse

põhivarana, kui on tõenäoline, et sihtasutus saab varaobjektiga seotud tulevast majanduslikku kasu ning varaobjekti soetusmaksumust saab

usaldusväärselt mõõta. Muid hooldus- ja remondikulusid kajastatakse kuluna nende toimumise momendil.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsioonimäär määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt

selle kasulikust tööeast. Olulise lõppväärtusega varaobjektide puhul amortiseeritakse kasuliku eluea jooksul kulusse ainult soetusmaksumuse

ja lõppväärtuse vahelist amortiseeritavat osa. Juhul, kui vara lõppväärtus ületab tema bilansilist jääkmaksumust, lõpetatakse

vara amortiseerimine. Juhul kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest komponentidest, millel on erinevad

kasulikud eluead, võetakse need komponendid raamatupidamises arvele eraldi varaobjektidena ning määratakse ka vastavalt nende

kasulikule elueale eraldi amortisatsiooninormid.

Amortisatsioonimäärade vahemikud on materiaalse põhivara gruppidele järgmised:

Hooned, ehitised 3 %

Kontorisisustus, inventar 20 %

Infotehnoloogia, arvutid jms. 20 - 30 %

Töövahendid, bürooseadmed 25 % 

Piiramata kasutuseaga objekte (maa, püsiva väärtusega kunstiteosed, muuseumieksponaadid ja raamatud) ei amortiseerita.

Amortisatsiooni arvestamist alustatakse hetkest, mil vara on kasutatav vastavalt juhtkonna poolt planeeritud eesmärgil ning lõpetatakse kui

lõppväärtus ületab bilansilist jääkmaksumust, vara lõpliku eemaldamiseni kasutusest või ümberklassifitseerimisel „müügiootel põhivaraks“.

Igal bilansipäeval hinnatakse kasutatavate amortisatsioonimäärade, amortisatsioonimeetodi ning lõppväärtuse põhjendatust. Olulise

lõppväärtusega varaobjektide puhul amortiseeritakse kasuliku eluea jooksul kulusse ainult soetusmaksumuse ja lõppväärtuse

vahelist amortiseeritavat osa.

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

tema bilansilisest jääkmaksumusest, on materiaalse põhivara objektid alla hinnatud nende kaetavale väärtusele.

Sihtasutuse materiaalse põhivara nimekirjas alajaotuse „hooned, ehitised“ all oleva kontori (aadressil: Weizenbergi 20a-13,

Tallinn) amortisatsiooni arvestus peatati 1. juulist 2005.a., kuna tema lõppväärtus ületab bilansilist väärtust.

Põhivara arvelevõtmise alampiir    640

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi Kasulik eluiga

Muud masinad ja seadmed 4

Muu inventar ja infotehnoloogia

seadmed
5

Annetused ja toetused

Saadud annetustega seotud liikumised kajastuvad aruandeaasta tulude ja kulude aruandes ja netovara muutuse aruandes. 

Sihtasutuse sihtkapital suureneb annetuste kaudu. Sihtkapitali hulgas on ka nimeliste allfondide sihtkapital. Saadud annetused 

allfondide moodustamiseks kajastatakse nende laekumisel netovara koosseisus. Annetused kajastatakse netovaras sõltuvalt saadud 

annetuse eesmärgist järgmiselt: 

Konkreetse allfondi sihtkapitali suurendamiseks tehtud annetused suunatakse nimelise allfondi sihtkapitali koosseisu. Annetused, millel pole 

määratud kasutamise sihtotstarvet, suunatakse sihtasutuse määratlemata sihtkapitali koosseisu, vaata ka Lisa 15. 

Sihtkapitali koosseisu suunatud annetused investeeritakse ning väljamaksed stipendiumideks tehakse investeeringutelt teenitud tulude arvelt.   

Stipendiumide jagamiseks tehtud annetused, millega ei kaasne täiendavaid tulevikku suunatud tingimusi, kajastatakse tuluna perioodis, millal 

annetus aset leidis. 

Moodustatud nimeliste allfondide eraldatavate stipendiumide suurus sõltub allfondi sihtkapitali investeerimisel teenitud tuludest. 

Investeeringutelt teenitud tulude jagamine sihtkapitali suurendamiseks ja stipendiumite väljamaksmiseks on kokkulepitud annetajaga
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sõlmitud annetuslepingus. Allfondide sihtkapitali investeerimisel teenitud tulud kajastatakse aastaaruandeperioodi tuluna. 

Sihtasutuse nõukogu poolt määratud stipendiumid ja toetused kajastuvad kohustusena ning tulemiaruandes kuluna hetkel, kui tehakse otsus

nende määramise ja väljamaksmise kohta, sõltumata sellest, millal on tegelik stipendiaadile väljamaksmise aeg. Aruandeaasta tulemi arvel

suurendatakse netovara reserve (sihtasutuse vaba netovara). Reservidest suurendatakse nimeliste allfondide sihtkapitali vastavalt

annetuslepingule.  

Nimeliste allfondide stipendiumisumma jäägid, tagastatud või mingil põhjusel väljamaksmata stipendiumisummad suunatakse allfondide

sihtkapitali hulka. 

Seotud osapooled

Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

a. nõukogu ning tegev- ja kõrgemat juhtkonda;

b. eespool loetletud isikute lähedasi pereliikmeid;

c. nõukogu ning tegev- ja kõrgema juhtkonnaga seotud äriühinguid.

Majanduskriisi mõjud.

Juhtkond on hinnanud globaalse likviidsuskriisi ja sellega kaasnenud üldise majanduskriisi mõjusid sihtasutuse tegevusele. Kuna sihtasutuse

peamine tulu tekib finantsvarade investeerimisest, siis väärtpaberiturul valitseva ebastabiilsuse tõttu  ollakse investeeringute tegemisel

konservatiivsed. 

Juhtkonna hinnangul on majanduskriisi olulisemateks lühi- ja pikaajalisemateks ohtudeks sihtasutuse tegevust silmas pidades

jätkuvalt ebakindel olukord finantsturgudel, mille tulemusena võib sihtasutuse investeeritavate varade väärtus langeda.

Maailmamajanduse kriisijärgne taastumine on küll senini olnud oodatust kiirem, kuid kriisist toibumine on endiselt ebaühtlane ja seda

ümbritseb suur ebakindlus. 

Juhtkond usub, et on võtnud kasutusele kõik vajalikud meetmed, et tagada sihtasutuse jätkusuutlikkus ja kasv praegustes tingimustes.

Lisa 2 Raha
(eurodes)

 30.06.2012 30.06.2011

Sularaha kassas 1 098 1 926

Arvelduskontod 221 691 23 149

Tähtajalised hoiused 589 592 648 741

Kokku raha 812 381 673 816

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis raha kirjel kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke (v.a. arvelduskrediit), kuni

3-kuulisi tähtajalisi deposiite ning rahaturufondi osakuid. Tähtajalised hoiused, mille tähtaeg lõpeb üle 3 kuu bilansipäevast on

kajastatud vastavalt tähtaegadele kas lühi- või pikaajaliste finantsinvesteeringute all.



12

Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond 2011. a. majandusaasta aruanne

Lisa 3 Lühiajalised finantsinvesteeringud
(eurodes)

  Kokku

Aktsiad ja osad Fondiosakud Võlakirjad Muud

30.06.2010 18 352 1 519 895 62 898 1 451 086 3 052 231

Soetamine 0 1 558 0 3 311 036 3 312 594

Müük müügihinnas või

lunastamine
0 -545 101 -70 769 -3 085 624 -3 701 494

Kasum (kahjum) müügist ja

ümberhindlusest
1 530 55 837 7 871 0 65 238

30.06.2011 19 882 1 032 189 0 1 676 498 2 728 569

Soetamine 0 685 672 387 476 2 721 049 3 794 197

Müük müügihinnas või

lunastamine
0 -1 558 228 -394 695 -2 311 191 -4 264 114

Kasum (kahjum) müügist ja

ümberhindlusest
-5 509 -57 434 7 219 0 -55 724

Muud -14 373 -13 622 0 86 715 58 720

30.06.2012 0 88 577 0 2 173 071 2 261 648

Rida "Muud" all kajastatakse ümberklassifitseerimist lühiajalistest investeeringutest pika-ajalistesse investeeringutesse. See on seotud

sihtasutuse investeerimisstrateegia muutusega hoida aktsiaid ja fondiosakuid pikemalt kui 1 aasta.

Veerus "Fondiosakud" all kajastatakse nii investeerimisfondide kui ka väärtpaberi- ja võlakirjafondide osakuid.

Veerus "Muud" all kajastatakse investeeringuid pankade tähtajalistesse hoiustesse.

Lisa 4 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

 30.06.2012 30.06.2011

Muud nõuded 27 961 10 590

Intressinõuded 27 961 10 590

Ettemaksed 1 530 1 679

Kokku nõuded ja ettemaksed 29 491 12 269

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

 30.06.2012 30.06.2011

Maksuvõlg Maksuvõlg

Üksikisiku tulumaks 603 603

Sotsiaalmaks 1 145 1 145

Kohustuslik kogumispension 69 69

Töötuskindlustusmaksed 146 146

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad 1 963 1 963
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Potentsiaalsed maksurevisjonist tulenevad kohustused. 

Maksuhalduril on õigus kontrollida sihtasutuse maksuarvestust kuni 6 aasta jooksul maksudeklaratsiooni esitamise tähtajast ning vigade

tuvastamisel määrata täiendav maksusumma, intressid ning trahvi. 

Sihtasutuse juhtkonna hinnangul ei esine asjaolusid, mille tulemusena võiks maksuhaldur määrata sihtasutusele olulise täiendava

maksusumma. 

Lisa 6 Muud pikaajalised finantsinvesteeringud
(eurodes)

  Kokku

Aktsiad ja osad Fondiosakud Võlakirjad Muud

30.06.2010 0 0 0 0 0

Muud 0 0 0 86 715 86 715

30.06.2011 0 0 0 86 715 86 715

Soetamine   357 798  357 798

Kasum (kahjum)

müügist ja

ümberhindlusest

0 0 5 876 0 5 876

Muud 14 374 13 712  -86 715 -58 629

30.06.2012 14 374 13 712 363 674 0 391 760

Real "Muud muutused aruandeperioodi jooksul" kirjeldatud tehingud kajastavad ümberklassifitseerimist lühiajalistest

investeeringutest pikaajalisteks. Ümberklassifitseerimised on seotud sihtasutuse otsusega hoida aktsiaid ning fondiosakuid pikemalt kui 1 aasta.

Veerus "Muud" all kajastub pikaajaline tähtajaline hoius, mis aruandeperioodi lõpus klassifitseerus ümber raha ekvivalendiks, kuna selle

hoiuse lõpptähtaeg on varasem kui 3 kuud pärast bilansipäeva. 
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Lisa 7 Materiaalne põhivara
(eurodes)

  Kokku

Maa Ehitised  Masinad ja

seadmed

Muu

materiaalne

põhivara
Arvutid ja

arvuti-

süsteemid

30.06.2010  

Soetusmaksumus 10 673 101 175 17 887 17 887 39 740 169 475

Akumuleeritud kulum 0 -24 492 -14 394 -14 394 -39 397 -78 283

Jääkmaksumus 10 673 76 683 3 493 3 493 343 91 192

  

Amortisatsioonikulu 0 0 -1 340 -1 340 -167 -1 507

  

30.06.2011  

Soetusmaksumus 10 673 101 175 17 887 17 887 39 740 169 475

Akumuleeritud kulum 0 -24 492 -15 734 -15 734 -39 564 -79 790

Jääkmaksumus 10 673 76 683 2 153 2 153 176 89 685

  

Amortisatsioonikulu 0 0 -896 -896 -168 -1 064

  

30.06.2012  

Soetusmaksumus 10 673 101 175 17 887 17 887 39 740 169 475

Akumuleeritud kulum 0 -24 492 -16 630 -16 630 -39 732 -80 854

Jääkmaksumus 10 673 76 683 1 257 1 257 8 88 621

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

 30.06.2012 30.06.2011 Lisa nr

Võlad tarnijatele 1 919 1 730  

Võlad töövõtjatele 2 706 4 484  

Maksuvõlad 1 963 1 963 5

Muud võlad 5 839 13 557  

Kokku võlad ja ettemaksed 12 427 21 734  

Lisa 9 Annetused ja toetused
(eurodes)

 01.07.2011 -

30.06.2012

01.07.2010 -

30.06.2011

Annetused stipendiumideks 35 044 25 398

Kokku annetused ja toetused 35 044 25 398
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Rahalised ja mitterahalised annetused   

 01.07.2011 -

30.06.2012

01.07.2010 -

30.06.2011

Rahaline annetus 35 044 25 398

Kokku annetused ja toetused 35 044 25 398

2011/2012 aruandeaastal laekus kokku annetusi summas 168 325 eurot (2010/2011= 395 400) Annetused summas 133 281 (2009/2010= 370

002) suunati vastavalt annetaja soovile sihtasutuse sihtkapitali hulka ja need ei kajastu tulemiaruandes, vaid netovara muutuste aruandes real

"Muud muutused netovaras". 

Lisa 10 Netotulu finantsinvesteeringutelt
(eurodes)

 01.07.2011 -

30.06.2012

01.07.2010 -

30.06.2011

Kasum (kahjum) finantsinvesteeringute müügist -51 000 11 885

Intressitulud 57 953 47 346

Dividenditulud 717 619

Kasum (kahjum) finantsinvesteeringute turuväärtuse

muutusest
10 333 53 353

Kasum (kahjum) finantsinvesteeringute valuutakursi

muutusest
36 728 -28 498

Investeerimisportfelli halduskulud -2 256 -2 902

Kokku netotulu finantsinvesteeringutelt 52 475 81 803

Lisa 11 Jagatud annetused ja toetused
(eurodes)

 01.07.2011 -

30.06.2012

01.07.2010 -

30.06.2011

Stipendiumid loome- ja teadustööks 53 029 48 050

Stipendiumid õpinguteks ja täiendõppeks 60 121 74 312

Toetused põhitegevuseks ja üritusteks 8 375 43 893

Kokku jagatud annetused ja toetused 121 525 166 255

2011/2012 aruandeaastal sihtasutuse nõukogu otsusega eraldati stipendiumideks, toetusteks 121 525 eurot (2010/2011 a. 166 255 eurot).

30. juuni 2012.a. seisuga oli väljamaksmata stipendiume ja toetusi 5 839 euro suuruses summas (30. juuni 2011.a. 13 557 eurot).
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Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

 01.07.2011 -

30.06.2012

01.07.2010 -

30.06.2011

Energia 2 015 1 822

Elektrienergia 2 015 1 822

Mitmesugused bürookulud 34 625 38 966

Lähetuskulud 0 224

Riiklikud ja kohalikud maksud 383 177

Saadud teenused 3 840 5 954

Kokku mitmesugused tegevuskulud 40 863 47 143

Real "Mitmesugused bürookulud" on kajastatud posti- ja sidekulusid, kontori kommunaal- ja kindlustuskulusid, büroomasinate ja

arvutite hoolduskulusid ja tarvikuid, kantseleitarbeid, väikevahendeid, majanduskulusid, transpordikulusid ja ürituste korraldamisega seotud

kulusid. 

Lisa 13 Tööjõukulud
(eurodes)

 01.07.2011 -

30.06.2012

01.07.2010 -

30.06.2011

Palgakulu 41 583 43 011

Sotsiaalmaksud 14 305 14 796

Kokku tööjõukulud 55 888 57 807

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 3 3

Lisa 14 Seotud osapooled
(eurodes)

Aruandekohustuslase emaettevõtja nimetus Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond

Riik, kus aruandekohustuslase emaettevõtja on registreeritud Eesti

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja

muud olulised soodustused
  

 01.07.2011 -

30.06.2012

01.07.2010 -

30.06.2011

Arvestatud tasu 16 086 15 996

Juhatuse liikmega teenistuslepingu ennetähtaegsel lõpetamisel puudub sihtasutusel lahkumishüvituse kohustus. Nõukogu

liikmetega teenistuslepinguid sõlmitud ei ole.

Lisa 15 Netovara muutuste aruande juurde
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Vaata ka lisa 1.

Sihtasutuse netovara jaguneb sihtkapitaliks ja reservideks. Sihtkapital moodustub ja suureneb annetuste kaudu.  "Netovara muutuste aruandes"

on real "Muud muutused netovaras"  kajastatud sihtkapitali suurenemine annetuste arvelt aruandeaastal 2011/2012.a. 133 280 euro võrra

(2010/2011.a. 370 002 €). Sihtkapital investeeritakse ja sellest saadud tulu suunatakse Sihtasutuse põhikirjaliste eesmärkide täitmiseks.

Sihtasutuse sihtkapitali hulgas on ka nn. nimeliste allfondide sithkapital. Nimeliste allfondide moodustamise aluseks on vähemalt 10 000 euro

suurune annetus. Nimeliste allfondide loomisel sõlmitakse annetajaga leping, kus määratakse ära nimelise allfondi sihtkapitali investeerimisest

tekkinud tulu jagunemine sihtkapitali suurendamise, stipendiumiteks jagamise ja halduskulude vahel. Käesoleva aruandeaasta lõpuks on

Sihtasutuse juurde moodustatud 160 allfondi ja moodustamisel 17 allfondi (2010/2011 vastavalt 154 ja 16).

Nimeliste allfondide sihtkapitali kasv investeeringutest saadud tulu arvelt kajastub "Netovara muutuste" aruandes real "Muutused reservides".

Käesoleval majandusaastal kujunes selleks summaks 38 853 eurot (2010/2011 a. 58 063 €). Reeglina sihtkapitalist väljamakseid ei tehta.

Reservidest tehakse väljamakseid stipendiumiteks. Reservid suurenevad aruandeaasta tulemi arvelt. Reservidest suurendatakse ka nimeliste

allfondide sihtkapitali vastavalt annetuslepingule.

Sihtasutuse sihtkapitali suurus seisuga 30.06.2012 on 5 248 931 eurot (30.06.2011.a. 5 076 797 €),

sealhulgas:

nimeliste allfondide sihtkapital seisuga 30.06.2012 on 4 219 702 eurot (30.06.2011.a. 4 047 654 €)

määratlemata sihtkapital seisuga 30.06.2012 on 1 029 228 eurot (30.06.2011.a. 1 029 143).

Nii seisuga 30.06.2011 kui 30.06.2012 ületas sihtkapitali suurus netovara. Sihtasutuse plaanid sihtkapitali taastamiseks on toodud lisas 16.

Lisa 16 Sihtasutuse majandustegevuse jätkuvus

Sihtasutuse  juhtkond on globaalsete protsesside mõju oma majandustegevusele hinnanud.  Juhtkond on sihtasutuse majandustegevuse

planeerimisel võtnud arvesse kriisi mõjusid sihtasutuse varade väärtusele ja likviidsusele.  

Seisuga 30. juuni 2012 on sihtasutuse netovara 3 571 474 eurot (30.06.2011 .a. 3 569 321 €), mis ei kata nimeliste allfondide sihtkapitali suurust

4 219 702 eurot (30.06.2011: 4 047 654 €). Nimetatud negatiivne vahe on tingitud 2008. a. finantsturgude suurest ja laiaulatuslikust langusest.

Tekkinud negatiivse vahe likvideerimiseks ja tulevaste perioodide investeerimiskahjumite ärahoidmiseks on sihtasutuse juhtkond teinud mitmeid

olulisi muudatusi senises investeerimispoliitikas, vastavalt millele on kujundatud ka investeerimisportfell.

Investeeringute osas on riskid viidud minimaalseks. Sihtasutuse vara on paigutatud pankade tähtajalistesse hoiustesse ja kõrge

krediidikvaliteediga ettevõtete ja arenevate riikide võlakirjafondidesse. Netotulu finantsinvesteeringutelt oli käesoleval aruandeperioodil 52 475

eurot (2010/2011: 81 803 € ).

Sihtasutuse kulude eelarve koostamisel on tehtud märkimisväärseid kärpeid.

Juhtkond on võtnud eesmärgiks tagada sihtasutuse jätkusuutlikkus, taastada nimeliste allfondide põhikapitali suurus.

Sihtasutuse allfondide tegevuse eesmärgiks on fondi vara väärtuse pikaajaline kasvatamine, mis on ka allfondide ja sihtasutuse vahelistes

lepingutes määratletud. Sihtkapital plaanitakse taastada pikaajalistelt konservatiivsetelt investeeringutelt teenitud tulemiga, mis aitab samas täita

ka sihtasututse toimimise eesmärke.

Lisa 17 Rahavoogude aruande juurde

Muud korrigeerimised  
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Väärtpaberite turuväärtuse muutusest

saadud tulu
1 242

Väärtpaberite müügist saadud netotulu -51 000

Muud korrigeerimised kokku 49 758

Muud väljamaksed investeerimistegevusest  

Tähtajaliste hoiuste avamisel tehtud

rahalised väljaminekud
2 721 050

Väärtpaberite soetamine 1 430 946

Muud väljamaksed

investeerimistegevusest kokku
 4 151 996

Muud laekumised investeerimistegevusest  

Väärtpaberite müük 1 952 922

Tähtajaliste hoiuste lõppemisel saadud

laekumised
2 311 191

Muud laekumised

investeerimistegevusest kokku
4 264 113



Aruande digitaalallkirjad
Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond (registrikood: 90000340) 01.07.2011 - 30.06.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on

elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi Allkirjastaja roll Allkirja andmise aeg

TOIVO TOOMEMETS Juhatuse liige 03.10.2012



SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond nõukogule

Oleme auditeerinud kaasnevat Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond (sihtasutus) raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab bilanssi

seisuga 30. juuni 2012, tulemiaruannet, netovara muutuste aruannet ja rahavoogude aruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud majandusaasta (1.

juuli 2011 kuni 30. juuni 2012) kohta, aastaaruande koostamisel kasutatud oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning muud selgitavat

informatsiooni.

Juhtkonna kohustus raamatupidamisaruannete osas

Juhatus vastutab raamatupidamise aastaaruande koostamise ning õige ja õiglase esitamise eest kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga ja

sellise sisekontrolli eest, nagu juhatus peab vajalikuks, et võimaldada kas pettusest või veast tulenevate oluliste väärkajastamisteta

raamatupidamise aastaaruande koostamist.

Vandeaudiitori kohustus

Meie kohustuseks on avaldada auditi põhjal arvamus raamatupidamise aastaaruande kohta. Viisime auditi läbi kooskõlas rahvusvaheliste

auditeerimisstandarditega. Need standardid nõuavad, et me oleme vastavuses eetikanõuetega ning et me planeerime ja viime auditi läbi

omandamaks põhjendatud kindlustunnet, et raamatupidamise aastaaruanne ei sisalda olulisi väärkajastamisi.

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

vajalike protseduuride läbiviimist. Nende protseduuride hulk ja sisu sõltuvad audiitori otsustustest, sealhulgas hinnangust riskidele, et

raamatupidamise aastaaruanne võib sisaldada pettustest või vigadest tulenevaid olulisi väärkajastamisi. Asjakohaste auditi protseduuride

kavandamiseks võtab audiitor nende riskihinnangute tegemisel arvesse raamatupidamise aastaaruande koostamiseks ning õigeks ja õiglaseks

esitamiseks juurutatud sisekontrollisüsteemi, kuid mitte selleks, et avaldada arvamust sisekontrolli tulemuslikkuse kohta. Audit hõlmab ka

kasutatud arvestuspõhimõtete asjakohasuse, juhatuse poolt tehtud raamatupidamislike hinnangute põhjendatuse ja raamatupidamise

aastaaruande üldise esituslaadi hindamist.

Usume, et kogutud auditi tõendusmaterjal on piisav ja asjakohane meie arvamuse avaldamiseks.

Arvamus

Meie arvates kajastab raamatupidamise aastaaruanne olulises osas õigesti ja õiglaselt sihtasutuse finantsseisundit seisuga 30. juuni 2012 ning

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

Ago Vilu

Vandeaudiitor, litsents nr 325

Kristi Hõrrak

Vandeaudiitor, litsents nr 548

AS PricewaterhouseCoopers

Tegevusluba nr 6

Pärnu mnt 15, 10141 Tallinn

4. oktoober 2012



Audiitorite digitaalallkirjad
Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond (registrikood: 90000340) 01.07.2011 - 30.06.2012 majandusaasta aruandele lisatud audiitori

aruande on digitaalselt allkirjastanud:

Allkirjastaja nimi Allkirjastaja roll Allkirja andmise aeg

AGO VILU Vandeaudiitor 04.10.2012

KRISTI HÕRRAK Vandeaudiitor 04.10.2012



Tegevusalad
Tegevusala EMTAK kood Põhitegevusala

Vaba aja veetmise, meelelahutuse ja kultuurilise

tegevusega või huvialadega seotud ühendused ning

huviklubid

94995 Jah

Sidevahendid
Liik Sisu

Telefon +372 6013428

Faks +372 6013429

E-posti aadress post@erkf.ee

Veebilehe aadress www.erkf.ee


