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Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond 2012. a. majandusaasta aruanne

Tegevusaruanne

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

jagamise kaudu.

Kahekümne teisel tegevusaastal sai Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond annetustena 134 134 eurot.

Saadud annetuste alusel moodustati sihtasutuse juurde üks uus allfond:

Ülo Ignatsi fond, asutatud 2013. aastal Anne Engeviki poolt Ülo Ignatsi (1951−2011) testamendijärgse soovi kohaselt eesmärgiga edendada

vaba ajakirjandust.

Allfondi avamiseks vajaliku miinimumpiiri ületas kolm allfondi:

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

Eesti biograafika fond, algatatud 2008. aastal Tartu Nägemisvaegurite Arenduskeskuse poolt eesmärgiga ergutada ja tunnustada eesti

biograafikat;

Rääma kooli fond, algatatud 2008. aastal Valter Ojakääru poolt eesmärgiga toetada Pärnu Rääma Põhikooli õpilaste haridusteed ja võimaldada

neil arendada oma loomingulisi andeid.

Kahekümne teise tegevusaasta lõpuks on Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond juurde moodustatud 164 allfondi. Moodustamisel on 14

allfondi.

2012. aasta 17. novembril toimunud kahekümne kolmandal jagamisel eraldas nõukogu 2013. aasta stipendiumideks ja toetusteks 118 571 eurot.

Kahekümne kolmandaks jagamiseks laekus 399 taotlust summas 333 159 eurot ja 42 senti. Nõukogu rahuldas 196 taotlust summas 95 378

eurot. Stipendiume loome- ja teadustööks anti 71 isikule, stipendiume õpinguteks ja täiendõppeks 104 isikule ja toetati 13 kultuuriprojekti.

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

tänavu tekstiilikunstnik Anu Raud, filmilavastaja Arvo Kruusement ning tšellist ja pedagoog Laine Leichter.

Kokku eraldati kahekümne teisel tegevusaastal kultuuri ja hariduse toetamiseks 96 338 eurot ja 54 senti.

Stipendiume ja toetusi jagati 108 allfondist, kusjuures esmakordselt osales jagamisel 5 allfondi:

Agnes Kultase stipendiumifond, asutatud Igor ja Heli-Kristy Ilinsky poolt 2010. aastal eesmärgiga toetada kuni 35-aastaste üliõpilaste

magistri- ja doktoriõpinguid riigiteaduste, politoloogia, rahvusvaheliste suhete ja muudel riikluse arengut ja demokraatiat toetavatel aladel ning

samuti ajakirjanduse valdkonnas  tunnustatud Põhja-Ameerika ja Euroopa Liidu maade ülikoolides;

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

rääkivaid naisi;

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

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

Oskar Lõvi fond, algatatud 2007. aastal Maie Kalnin-Lõvi poolt oma isa Oskar Lõvi (1903−1942) mälestuse jäädvustamiseks.  Oskar Lõvi fondi

eesmärgiks on toetada spordiajakirjanikke, anda välja stipendiume spordiajakirjanike tunnustamiseks või enesetäiendamiseks ning Eesti

spordiajakirjanduse ajalooga seotud uurimistööks.

Uno Järvela stipendiumifond, asutatud 2012. aastal Gadobegim 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.

Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond sponsorite ja stipendiaatide austamiskontsert toimus 9. detsembril 2012. aastal Mustpeade Majas.

29. jaanuaril 2013. aastal ilmus sihtasutuse üheksas aastaraamat, mis annab ülevaate üheksateistkümnendast ja kahekümnendast

tegevusaastast.

Sihtasutuse büroos on kolm töötajat. Tegevdirektorile arvestatud tasud kahekümne teisel tegevusaastal olid ilma sotsiaalmaksudeta 17 199

eurot (eelmisel aruandeperioodil 16 086 eurot) ja teistele töötajatele kokku 26 869 eurot (eelmisel aruandeperioodil 25 497 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)

 30.06.2013 30.06.2012 Lisa nr

Varad    

Käibevara    

Raha 433 100 812 381 2

Finantsinvesteeringud 2 170 991 2 261 648 3

Nõuded ja ettemaksed 27 049 29 491 4

Kokku käibevara 2 631 140 3 103 520  

Põhivara    

Finantsinvesteeringud 909 604 391 760 6

Materiaalne põhivara 87 760 88 621 7

Kokku põhivara 997 364 480 381  

Kokku varad 3 628 504 3 583 901  

Kohustused ja netovara    

Kohustused    

Lühiajalised kohustused    

Võlad ja ettemaksed 11 281 12 427 5,8

Kokku lühiajalised kohustused 11 281 12 427  

Kokku kohustused 11 281 12 427  

Netovara    

Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses 5 355 643 5 248 931 15

Reservid -1 738 420 -1 677 457  

Kokku netovara 3 617 223 3 571 474  

Kokku kohustused ja netovara 3 628 504 3 583 901  
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 01.07.2012 -

30.06.2013

01.07.2011 -

30.06.2012

Lisa nr

Tulud    

Annetused ja toetused 45 748 35 044 9

Netotulu finantsinvesteeringutelt 111 362 52 475 10

Muud tulud 2 796 693  

Kokku tulud 159 906 88 212  

Kulud    

Jagatud annetused ja toetused -96 339 -121 525 11

Mitmesugused tegevuskulud -46 399 -40 863 12

Tööjõukulud -58 943 -55 888 13

Põhivara kulum ja väärtuse langus -861 -1 064 7

Kokku kulud -202 542 -219 340  

Põhitegevuse tulem -42 636 -131 128  

Aruandeaasta tulem -42 636 -131 128  
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 01.07.2012 -

30.06.2013

01.07.2011 -

30.06.2012

Lisa nr

Rahavood põhitegevusest    

Põhitegevuse tulem -42 636 -131 128  

Korrigeerimised    

Põhivara kulum ja väärtuse langus 861 1 064 7

Muud korrigeerimised -46 087 49 758 17

Kokku korrigeerimised -45 226 50 822  

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus 2 442 -17 221 4

Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus -1 147 -9 306 8

Kokku rahavood põhitegevusest -86 567 -106 833  

 

Rahavood investeerimistegevusest    

Muud väljamaksed investeerimistegevusest -4 228 976 -4 151 996 17

Muud laekumised investeerimistegevusest 3 847 876 4 264 113 17

Kokku rahavood investeerimistegevusest -381 100 112 117  

 

Rahavood finantseerimistegevusest    

Laekunud sihtkapital 88 386 133 281 15

Kokku rahavood finantseerimistegevusest 88 386 133 281  

Kokku rahavood -379 281 138 565  

 

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 812 381 673 816 2

Raha ja raha ekvivalentide muutus -379 281 138 565  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 433 100 812 381 2
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Sihtkapital/Osakapital

nimiväärtuses

Reservid

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

Aruandeaasta tulem 0 -42 636 -42 636

Muutused reservides 18 326 -18 327 -1

Muud muutused netovaras 88 386  88 386

30.06.2013 5 355 643 -1 738 420 3 617 223

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 2012/2013 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.

2012/2013 aruandeaasta algus on 01.07.2012.a. ja lõpp 30.06.2013.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 30.06.2013 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

Masinad ja seadmed 4

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.

Lisa 2 Raha
(eurodes)

 30.06.2013 30.06.2012

Sularaha kassas 133 1 098

Arvelduskontod 272 967 221 691

Tähtajalised hoiused 160 000 589 592

Kokku raha 433 100 812 381

Lisa 3 Lühiajalised finantsinvesteeringud
(eurodes)

  Kokku

Aktsiad ja osad Fondiosakud Võlakirjad Muud

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

Soetamine 0 1 153 172  2 516 096 3 669 268

Müük müügihinnas või

lunastamine
0 -215 757  -3 541 524 -3 757 281

Kasum (kahjum) müügist ja

ümberhindlusest
0 -2 644  0 -2 644

30.06.2013 0 1 023 348 0 1 147 643 2 170 991
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Lisa 4 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

 30.06.2013 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi

12 kuu jooksul 1 - 5 aasta jooksul üle 5 aasta

Muud nõuded 26 834 26 834   
Viitlaekumised 26 834 26 834   

Ettemaksed 215 215   
Muud makstud ettemaksed 215 215   

Kokku nõuded ja ettemaksed 27 049 27 049   
 

 30.06.2012 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi

12 kuu jooksul 1 - 5 aasta jooksul üle 5 aasta

Muud nõuded 27 961 27 961   
Viitlaekumised 27 961 27 961   

Ettemaksed 1 530 1 530   
Muud makstud ettemaksed 1 530 1 530   

Kokku nõuded ja ettemaksed 29 491 29 491   

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

 30.06.2013 30.06.2012

Maksuvõlg Maksuvõlg

Üksikisiku tulumaks 1 056 603

Sotsiaalmaks 2 246 1 145

Kohustuslik kogumispension 83 69

Töötuskindlustusmaksed 125 146

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad 3 510 1 963

Potentsiaalsed maksurevisjonist tulenevad kohustused.

Maksuhalduril on õigus kontrollida sihtasutuse maksuarvestust kuni 5 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.
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Lisa 6 Muud pikaajalised finantsinvesteeringud
(eurodes)

  Kokku

Aktsiad ja osad Fondiosakud Võlakirjad Muud

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

Soetamine   559 707  559 707

Müük müügihinnas

või lunastamine   -90 594  -90 594

Kasum (kahjum)

müügist ja

ümberhindlusest

2 932 1 807 43 992  48 731

30.06.2013 17 306 15 519 876 779  909 604

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

30.06.2011  

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

  

Amortisatsioonikulu   -853 -853 -8 -861

  

30.06.2013  

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

Akumuleeritud kulum 0 -24 492 -17 483 -17 483 -39 740 -81 715

Jääkmaksumus 10 673 76 683 404 404 0 87 760
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Lisa 8 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

 30.06.2013 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi Lisa nr

12 kuu jooksul 1 - 5 aasta jooksul üle 5 aasta

Võlad töövõtjatele 1 323 1 323    

Maksuvõlad 3 510 3 510   5

Muud võlad 6 448 6 448    

Muud viitvõlad 6 448 6 448    

Kokku võlad ja

ettemaksed
11 281 11 281    

 

 30.06.2012 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi Lisa nr

12 kuu jooksul 1 - 5 aasta jooksul üle 5 aasta

Võlad töövõtjatele 2 706 2 706    

Maksuvõlad 1 963 1 963    

Muud võlad 7 758 7 758    

Muud viitvõlad 7 758 7 758    

Kokku võlad ja

ettemaksed
12 427 12 427    

Lisa 9 Annetused ja toetused
(eurodes)

 01.07.2012 -

30.06.2013

01.07.2011 -

30.06.2012

Annetused stipendiumideks 45 748 35 044

Kokku annetused ja toetused 45 748 35 044

Rahalised ja mitterahalised annetused   

 01.07.2012 -

30.06.2013

01.07.2011 -

30.06.2012

Rahaline annetus 45 748 35 044

Kokku annetused ja toetused 45 748 35 044

2012/2013 aruandeaastal laekus kokku annetusi summas 134 134 eurot (2011/2012= 168 325) Annetused summas 88 386 (2011/2012= 133

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

"Muud muutused netovaras". 
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Lisa 10 Netotulu finantsinvesteeringutelt
(eurodes)

 01.07.2012 -

30.06.2013

01.07.2011 -

30.06.2012

Kasum (kahjum) finantsinvesteeringute müügist 11 472 -51 000

Intressitulud 61 664 57 953

Dividenditulud 8 612 717

Kasum (kahjum) finantsinvesteeringute turuväärtuse

muutusest
34 615 10 333

Kasum (kahjum) finantsinvesteeringute valuutakursi

muutusest
221 36 728

Investeerimisportfelli halduskulud -5 222 -2 256

Kokku netotulu finantsinvesteeringutelt 111 362 52 475

Lisa 11 Jagatud annetused ja toetused
(eurodes)

 01.07.2012 -

30.06.2013

01.07.2011 -

30.06.2012

Stipendiumid loome- ja teadustööks 37 855 53 029

Stipendiumid õpinguteks ja täiendõppeks 40 272 60 121

Toetused põhitegevuseks ja üritusteks 18 212 8 375

Kokku jagatud annetused ja toetused 96 339 121 525

2012/2013 aruandeaastal sihtasutuse nõukogu otsusega eraldati stipendiumideks, toetusteks 96 339 eurot (2011/2012 a. 121 525 eurot).

30. juuni 2013.a. seisuga oli väljamaksmata stipendiume ja toetusi 4 381 euro suuruses summas (30. juuni 2012.a. 5 839 eurot).

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

 01.07.2012 -

30.06.2013

01.07.2011 -

30.06.2012

Energia 2 136 2 015

Elektrienergia 2 136 2 015

Mitmesugused bürookulud 39 395 34 625

Lähetuskulud 723 0

Riiklikud ja kohalikud maksud 295 383

Saadud teenused 3 850 3 840

Kokku mitmesugused tegevuskulud 46 399 40 863

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. 
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Lisa 13 Tööjõukulud
(eurodes)

 01.07.2012 -

30.06.2013

01.07.2011 -

30.06.2012

Palgakulu 44 068 41 583

Sotsiaalmaksud 14 875 14 305

Kokku tööjõukulud 58 943 55 888

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
  

 01.07.2012 -

30.06.2013

01.07.2011 -

30.06.2012

Arvestatud tasu 17 199 16 086

Juhatuse liikmega teenistuslepingu ennetähtaegsel lõpetamisel puudub sihtasutusel lahkumishüvituse kohustus. Nõukogu

liikmetega teenistuslepinguid sõlmitud ei ole.

Lisa 15 Netovara muutuste aruande juurde

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 2012/2013.a. 88 386 euro võrra

(2011/2012.a. 133 280 €). 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 164 allfondi ja moodustamisel 14 allfondi (2011/2012 vastavalt 160 ja 17).

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

Käesoleval majandusaastal kujunes selleks summaks 18 326 eurot (2011/2012 a. 38 853 €). 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 5 355 643 eurot (30.06.2012.a. 5 248 931 €),

sealhulgas:

nimeliste allfondide sihtkapital seisuga 30.06.2012 on 4 326 500 eurot (30.06.2012.a. 4 219 702 €)

määratlemata sihtkapital seisuga 30.06.2012 on 1 029 143 eurot (30.06.2012.a. 1 029 288).

Nii seisuga 30.06.2012 kui 30.06.2013 ületas sihtkapitali suurus netovara. Sihtasutuse plaanid sihtkapitali taastamiseks on toodud lisas 16.
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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 2013 on sihtasutuse netovara 3 617 223 eurot (30.06.2012 .a. 3 571 474 €), mis ei kata nimeliste allfondide sihtkapitali suurust

4 326 500 eurot (30.06.2012: 4 219 702 €). 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 111 362

eurot (2011/2012: 52 475 € ).

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  

Väärtpaberite turuväärtuse muutusest

saadud tulu
- 34 615

Väärtpaberite müügist saadud netotulu - 11 472

Muud korrigeerimised kokku - 46 087

Muud väljamaksed investeerimistegevusest  

Tähtajaliste hoiuste avamisel tehtud

rahalised väljaminekud
- 2 516 097

Väärtpaberite soetamine - 1 712 879

Muud väljamaksed

investeerimistegevusest kokku
 - 4 228 976

Muud laekumised investeerimistegevusest  

Väärtpaberite müük 306 352

Tähtajaliste hoiuste lõppemisel saadud

laekumised
3 541 524

Muud laekumised

investeerimistegevusest kokku
3 847 876
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