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Tegevusaruanne
SCULT sihtasutuse põhitegevuseks on Rahvusvahelise Spordivabatahtlike Liikumise SCULT
juhtimine ja arendamine ning liikumise rahvusvahelise kandepinna laiendamine.
Spordivabatahtlike liikumise inglise keelne nimetus on World Sport Volunteers Movement SCULT.

Sport ja liikumisharrastus põhinevad valdavalt vabatahtlikel, seda nii spordisündmuste kui ka
spordiklubide osas. Eurobarometeri (2017) hinnangul on kuus protsenti Euroopa Liidu kodanikest
teinud spordivaldkonnas vabatahtlikku tööd.

SCULT on ühelt poolt sotsiaalne liikumine, mis propageerib spordivabatahtlikku tegevust. Teisalt
arendatakse tehnoloogilisi lahendusi ja teenuseid, mis aitavad spordivabatahtlikel leida
spordisündmusi ja -sündmustel omakorda vabatahtlikke, seda nii kohalikul kui ka rahvusvahelisel
tasandil.

Aastal 2017 keskenduti liikumise rahvusvahelistumisele viide riiki – Soome, Taani, Leetu ja
Belgiasse. Aasta jooksul aidati vabatahtlikke leida ja nende tööd korraldada mitmekümnel
spordivõistlusel üle Euroopa. Novembris korraldati suurejooneline Spordisõprade- ja vabatahtlike
inspiratsioonipäev SCULT Fest 2017 ning spordivabatahtlike rahvusvahelise tunnustamise gaala
SCULT Awards 2017. Spordivabatahtlike tegevuse tutvustamiseks viidi läbi erinevaid loenguid,
samuti tutvustati valdkond Euroopa Spordifoorumil 2017 ‘Be Active’.

Aruandeaastal maksti töötasusid ainult sihtfinantseeritud projektist. Juhatuse ja nõukogu liikmetele
tasusid ei makstud.

Aastal 2018 jätkatakse põhitegevusega, seda senisest veelgi rahvusvahelisemal skaalal. Samuti
arendatakse püsivalt erinevaid partnerlussuhteid, osaletakse projektikonkurssidel ja esindatakse
spordivabatahtlike valdkonda erinevatel rahvusvahelistel konverentsidel ning infopäevadel.

Ott Pärna
Juhatuse liige
SCULT Sihtasutus
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2017

31.12.2016

Lisa nr

9 979

133 058

Nõuded ja ettemaksed

17 192

191

Kokku käibevarad

27 171

133 249

27 171

133 249

Võlad ja ettemaksed

10 900

0

6

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused

15 791

132 749

7

Kokku lühiajalised kohustised

26 691

132 749

26 691

132 749

Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses

500

500

Aruandeaasta tulem

-20

0

Kokku netovara

480

500

27 171

133 249

Varad
Käibevarad
Raha

Kokku varad

2

Kohustised ja netovara
Kohustised
Lühiajalised kohustised

Kokku kohustised
Netovara

Kokku kohustised ja netovara
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Tulemiaruanne
(eurodes)

2017

31.03.2016 31.12.2016

124 957

0

80

0

125 037

0

-124 957

0

-24

0

Lisa nr

Tulud
Annetused ja toetused
Tulu ettevõtlusest
Kokku tulud
Kulud
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
Mitmesugused tegevuskulud
Muud kulud

-76

0

-125 057

0

Põhitegevuse tulem

-20

0

Aruandeaasta tulem

-20

0

Kokku kulud

8
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2017

31.03.2016 31.12.2016

80

0

Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest

-82 385

-191

Väljamaksed töötajatele

-32 661

0

8 000

132 749

-113

0

-107 079

132 558

-43 000

0

27 000

0

-16 000

0

Laekunud sihtkapital

0

500

Kokku rahavood finantseerimistegevusest

0

500

-123 079

133 058

133 058

0

-123 079

133 058

9 979

133 058

Rahavood põhitegevusest
Muud põhitegevuse tulude laekumised

Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,
toetustest
Muud rahavood põhitegevusest
Kokku rahavood põhitegevusest
Rahavood investeerimistegevusest
Antud laenud
Antud laenude tagasimaksed
Kokku rahavood investeerimistegevusest
Rahavood finantseerimistegevusest

Kokku rahavood
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses
Raha ja raha ekvivalentide muutus
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Kokku netovara
Sihtkapital/Osakapital
nimiväärtuses

Akumuleeritud tulem

Aruandeaasta tulem

0

0

Asutajate ja liikmete
sissemaksed

500

500

31.12.2016

500

500

Korrigeeritud saldo
31.12.2016

500

Aruandeaasta tulem
31.12.2017

500

0

500

-20

-20

-20

480
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
Sihtasutuse Scult 2017 aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Finantsaruandluse standarti nõuetega, kasutades
soetusmaksumuse meetodit. Eesti Finantsaruandluse standart tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele
ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses.
Sihtasutus Scult lähtub tulemiaruande skeemi valikul raamatupidamise seaduse § 18 lõikest 4. RTJ 14 “Mittetulundusühingud
ja sihtasutused” kirjeldab arvestuspõhimõtteid ja aruannete esitusviisi sihtasutustele.
Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes (EUR).
Vigade korrigeerimine
Ekslikult jäi 2016.aasta aastaaruades kajastamata sissemakse sihtkapitali, algsaldode korrigeerimised on ära toodud allpool tabelis.

Lisarea nimetus
Raha

31.12.2016

Muutus

31.12.2016

132 558

500

133 058

0

500

500

Sihtkapital
Raha

Pangakonto jääk on võrreldud pangaga, selle jääk raamatupidamiskontol võrdub pangaväljavõttel näidatud jäägiga.
Kassaoperatsioone teostatud ei ole, sularaha jääk kassas on null.
Nõuded ja ettemaksed
Nõuetena ostjate vastu kajastatakse sihtasutuse tavapärase majandustegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu
kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused). Ostjatelt laekumata arved
on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata arveid
eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.
Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised, antud laenud ning muud lühi-ja pikaajalised nõuded), välja arvatud edasimüügi eesmärgil
omandatud nõudeid, kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne
nende nominaalväärtusega (miinus võimalikud allahindlused), mistõttu lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuvas summas.
Viitlaekumisena kajastatakse laekumata panga intresse ja muid bilansipäevaks tekkepõhiselt tuludena arvestatud laekumata nõudesummasid.
Saamata sihtfinantseerimine kajastatakse nõudena perioodil, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks toetused on
mõeldud. Ettemakstud teenused kajastatakse ettemakstud tulevaste perioodide kuluna.
Pikaajalise nõudena kajastatakse laekumata nõudesumma pikaajaline osa, mille maksetähtaeg on hiljem kui 12 kuud alates
bilansipäevast.
Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad
Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja
maksumusega alates 5000 eurot.
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. Kapitalirendile võetud materiaalse põhivara arvestus toimub sarnaselt ostetud põhivaraga.
Materiaalse põhivara objektile tehtud hilisemad väljaminekud kajastatakse põhivarana, kui on tõenäoline, et ettevõte 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. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle
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kasulikust tööeast.
Juhul kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest komponentidest, millel on erinevad kasulikud eluead, võetakse need
komponendid raamatupidamises arvele eraldi varaobjektidena ning määratakse vastavalt nende kasulikule elueale eraldi amortisatsiooninormid.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir

5000

Rendid
Rendilepingut loetakse kapitalirendiks juhul, kui kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule; vastasel juhul
loetakse rendilepingut kasutusrendiks.
Kasutusrendi maksed kajastatakse rendiperioodi jooksul kuluna. Rendiperioodi jooksul tasutavad maksed kajastatakse kuluna ühtlaselt
kogu rendiperioodi jooksul, sõltumata sellest, millal maksed tegelikult aset leiavad.

Finantskohustised
Lühiajalisi finantskohustisi kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil. Lühiajaliste finantskohustiste korrigeeritud
soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustisi kajastatakse bilansis maksmisele
kuuluvas summas.
Pikaajalise kohustisena kajastatakse tasumata kohustise pikaajaline osa, mille maksetähtaeg on hiljem kui 12 kuud alates bilansipäevast.

Eraldised ja tingimuslikud kohustised
Sihtasutus kajastab oma bilansis eraldise juhul, kui sihtasutusel lasub enne bilansipäeva toimunud kohustavast sündmusest tulenevalt juriidiline
või faktiline kohustus, kohustuse realiseerumine on tõenäoline ja kohustuse summat on võimalik usaldusväärselt mõõta. Eraldiste kajastamisel
bilansis on lähtutud juhtkonna hinnangust eraldise täitmiseks tõenäoliselt vajamineva summa ning eraldise realiseerumise aja kohta.
Annetused ja toetused
Toetustena käsitletakse avaliku sektori üksuste poolt saadud vahendeid (saadud toetused), mille eest ei anta otseselt vastu kaupu ega
teenuseid, ning avaliku sektori üksuste poolt antud vahendeid (antud toetused),mille eest ei saada otseselt vastu kaupu ega teenuseid.
Toetused jaotatakse järgmisteks liikideks:
1) sotsiaaltoetused – toetused füüsilistele isikutele, v.a toetused ettevõtluseks;
2) sihtfinantseerimine – teatud 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;
3) tegevustoetused – antud ja saadud toetused, mis antakse saajale lähtudes tema põhikirjalistest ülesannetest ja arengudokumentides
määratud eesmärkidest.
Sihtfinantseerimine on kohalike, riiklike või rahvusvaheliste valitsuse-, valitsusasutuste või muude sarnaste organisatsioonide poolne abi, mida
teostatakse sihtasutusele teatud ressursside üleandmise kaudu ning mille saamiseks peab sihtasutuse tegevus vastama teatud
kindlaks määratud kriteeriumitele.
Sihtfinantseerimise liigid on:
1) kodumaine sihtfinantseerimine – residentidelt, sh teistelt avaliku sektori üksustelt saadud ja neile antud sihtfinantseerimine, v.a nende kaudu
vahendatud välismaine sihtfinantseerimine;
kodumaise sihtfinantseerimise eriliik on välismaise sihtfinantseerimise kaasfinantseerimine – toetus, mida Eesti avaliku sektori üksus annab
toetuse saajale lisaks Euroopa Liidu fondidest makstavale välismaisele sihtfinantseerimisele;
2) välismaine sihtfinantseerimine – mitteresidentidelt, sealhulgas rahvusvahelistelt organisatsioonidelt saadud sihtfinantseerimine.
Sihtfinantseerimine jaotatakse tegevuskulude ja põhivara sihtfinantseerimiseks. Sihtfinantseerimise tulude ja kulude kontodel
eristatakse sihtfinantseerimist ja selle vahendamist. Sihtfinantseerimist nimetatakse vahendamiseks, kui see saadi edasifinantseerimiseks,
mitte oma tegevuskulude või varade soetuseks. Vahendamiste korral võrdub vahendamiseks saadud toetuste tulu edasiantud toetuste kuluga.
Sihtfinantseerimine kajastatakse tuluna tegevuskulude tegemise või põhivara soetamise perioodil, kui sihtfinantseerimise tingimustega ei
kaasne sisuline tagasinõude või laekumata jäämise risk. Kui eksisteerib sisuline tagasinõude või laekumata jäämise risk, kajastatakse
sihtfinantseerimine tuluna vastava riski kadumisel.
9

SCULT SIHTASUTUS

2017. a. majandusaasta aruanne

Toetust kajastatakse bilansis esmakordselt raha ülekandmisel või laekumisel või sihtfinantseerimisega seotud nõuete, kohustiste, tulude ja
kulude arvelevõtmise kuupäeval.
Sihtfinantseerimist kajastatakse brutomeetodil tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulud, mille kompenseerimiseks
sihtfinantseerimine on mõeldud.
Kui sihtfinantseerimine on küll laekunud, kuid selle arvel ei ole veel kulutusi tehtud, kajastatakse saadud vahendid ettemaksena.
Toetuste vahendamiseks saadud sihtfinantseerimisi kajastatakse kuludes ja tuludes vastavalt toetuse saajate poolt tehtud kulutustele, mille
kohta on toetuse saaja esitanud kuluaruande või teatise. Kui sihtfinantseerimiseks saadud rahalised vahendid kantakse vahendajale,
kajastab vahendaja seda kuni tulu ja kulu kajastamise perioodi saabumiseni saadud ettemaksena. Kui vahendaja kannab toetuse saajale raha
üle ettemaksena, kajastab ta seda toetuse saajale antud ettemaksena. Kui vahendaja aktsepteerib toetuse saaja aruande tehtud kulutuste osas,
kajastab ta toetuse saaja kulutuste tegemisega samas perioodis tulu toetuse andjalt ja kulu toetuse saajale ning võtab arvele kas nõude
toetuse andja vastu või vähendab toetuse andjalt saadud ettemakset ja võtab arvele kohustise toetuse saaja ees või vähendab toetuse saajale
antud ettemakset. Kui vahendaja vastutab toetuse andja ees saajapoolsete lepingutingimuste täitmise ja raha sihipärase kasutamise eest,
võtab vahendaja lepingu rikkumise selgumisel arvele tagasinõude toetuse saaja vastu ja tagasimaksekohustise toetusesaaja ees.
Ühtlasi vähendatakse saadud toetuste tulu ning antud toetuste kulu.
Tegevuskulude sihtfinantseerimise kajastamisel lähtutakse tulude ja kulude vastavuse printsiibist. Tulu sihtfinantseerimisest kajastatakse
proportsionaalselt sellega seonduvate kuludega tegevuskulude tegemise perioodis.
Tulud
Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis
lähtudes valmidusastme meetodist. Nimetatud meetodi kohaselt kajastatakse teenuse osutamisest saadavad tulud proportsionaalselt samades
perioodides nagu teenuse osutamisega kaasnevad kulud.

Seotud osapooled
Osapool on seotud juhul ,kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole ärilistele otsustele. SA Scult
käsitleb soetud osapooltena:
- tegev- ja kõrgemat juhtkonda;
- eelmises punktis kirjeldatud isikute lähisugulasi ja nendega seotud ettevõtteid
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Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2017

12 kuu jooksul

Lisa
nr

Nõuded seotud osapoolte
vastu

229

229

Maksude ettemaksed ja
tagasinõuded

113

113

3

16 000

16 000

4

16 000

16 000

4

850

850

Tulevaste perioodide
kulud

634

634

Muud makstud
ettemaksed

216

216

17 192

17 192

Muud nõuded
Laenunõuded
Ettemaksed

Kokku nõuded ja
ettemaksed

31.12.2016

Ettemaksed
Muud makstud
ettemaksed
Kokku nõuded ja
ettemaksed

12 kuu jooksul

Lisa
nr

191

191

191

191

191

191

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

31.12.2017
Ettemaks
Ettevõtte tulumaks

Maksuvõlg

113

Üksikisiku tulumaks

1 715

Sotsiaalmaks

3 328

Kohustuslik kogumispension

169

Töötuskindlustusmaksed

242

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad

113

5 454

Lisa 4 Muud nõuded
(eurodes)

31.12.2017

12 kuu jooksul

Laenunõuded

16 000

16 000

Kokku muud nõuded

16 000

16 000
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SCULT Sihtasutusel on üleval rahavoo juhtimisest tulenev 16 000 euro suurune lühiajaline laenunõue samade asutajatega Spordiaasta
MTÜ suhtes. Tegemist on Spordiaasta MTÜ ja Interrreg Central Baltic projekti vajaliku vahefinantseerimisega, mis on tagatud
nimetatud organisatsioonide vahelise lepinguga, kuna antud projekti laekumised Interreg Central Baltic’ult toimuvad 6-12 kuud peale vastavate
kulutuste tegemist Spordiaasta MTÜ poolt.

Lisa 5 Kasutusrent
(eurodes)
Aruandekohustuslane kui rentnik

2017
Kasutusrendikulu

5 656

Järgmiste perioodide kasutusrendikulu mittekatkestatavatest lepingutest
31.12.2017
12 kuu jooksul

6 275

1-5 aasta jooksul

23 025

Sihtasutus rendib kasutusrendi korras transpordivahendit.

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2017

12 kuu jooksul

Lisa nr

Võlad tarnijatele

2 382

2 382

Võlad töövõtjatele

3 000

3 000

6

Maksuvõlad

5 454

5 454

3

Muud võlad

64

64

64

64

10 900

10 900

Muud viitvõlad
Kokku võlad ja ettemaksed

Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)
Varad bruto soetusmaksumuses

31.03.2016

Saadud

Tulu

31.12.2016

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
Erasmus+ 2016-3321/001/01

132 749

132 749

Kokku sihtfinantseerimine
tegevuskuludeks

132 749

132 749

Kokku sihtotstarbelised tasud,
annetused ja toetused

132 749

132 749
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31.12.2016

Saadud

Tulu

31.12.2017

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
Erasmus+ 2016-3321/001/01

132 749

Kultuuriministeerium Lep 7-17/15

-116 957

15 792

0

8 000

-8 000

0

Kokku sihtfinantseerimine
tegevuskuludeks

132 749

8 000

-124 957

15 792

Kokku sihtotstarbelised tasud,
annetused ja toetused

132 749

8 000

-124 957

15 792

Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

2017
Transpordikulud

16 609

Mitmesugused bürookulud

1 686

Lähetuskulud

6 366

Tööjõukulud

41 114

Sihtfinantseeritud ürituste otsesed kulud

9 573

Lepinguliste partnerite kulud

6 150

Projekti partnerite kulud

9 487

Kaudsed projektikulud

2 969

Muud
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide
otsesed kulud

Lisa nr

9

31 003
124 957

Lisa 9 Tööjõukulud
(eurodes)

2017

31.03.2016 31.12.2016

Palgakulu

30 728

0

Sotsiaalmaksud

10 386

0

Kokku tööjõukulud

41 114

0

Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide
otsese kuluna

41 114

0

3

0

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale

Töötajad töötavad Scult Sihtasutuses Käsunduslepingu (VÕS) alusel.

Lisa 10 Seotud osapooled
(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes
13

SCULT SIHTASUTUS

2017. a. majandusaasta aruanne

31.12.2017

31.12.2016

Nõuded

Nõuded

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

2017

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

16 229

Antud laenud

191

Antud laenude
tagasimaksed

43 000

27 000

14

Aruande digitaalallkirjad
Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2018
SCULT SIHTASUTUS (registrikood: 90013331) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt
kinnitanud:
Allkirjastaja nimi

Allkirjastaja roll

Allkirja andmise aeg

OTT PÄRNA

Juhatuse liige

24.07.2018

SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE
SCULT SIHTASUTUS nõukogule
Oleme üle vaadanud SCULT SIHTASUTUS raamatupidamise aastaaruande, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2017, nimetatud kuupäeval
lõppenud majandusaasta kohta koostatud kasumiaruannet, omakapitali muutuste aruannet ja rahavoogude aruannet, raamatupidamise
aastaaruande koostamisel kasutatud oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning muid selgitavaid lisasid. Ülevaadatud raamatupidamise
aastaaruanne on esitatud lehekülgedel 4 kuni 14.
Juhtkonna vastutus raamatupidamisaruannete eest
Juhtkond vastutab selle eest, et see raamatupidamise aastaaruanne koostatakse ja esitatakse õiglaselt kooskõlas Eesti finantsaruandluse
standardiga, ning sellise sisekontrolli eest, mida juhtkond peab vajalikuks sellise raamatupidamise aastaaruande koostamiseks, mis on vaba
olulisest, kas pettusest või veast tingitud väärkajastamisest.
Vandeaudiitori kohustus
Meie kohustuseks on avaldada kokkuvõte raamatupidamise aastaaruande kohta. Ülevaatus viidi läbi kooskõlas ülevaatuse töövõttude
rahvusvahelise standardiga (ISRE) (Eesti) 2400 (muudetud) "Möödunud perioodide finantsaruannete ülevaatamise teenus". ISRE (Eesti) 2400
(muudetud) nõuab meilt kokkuvõtte tegemist selle kohta, kas me oleme saanud teadlikuks millestki, mis paneks meid uskuma, et
raamatupidamise aastaaruanne tervikuna ei ole kõigis olulistes osades koostatud kooskõlas rakendatava finantsaruandluse raamistikuga. Selle
standardi kohaselt oleme ka kohustatud järgima asjassepuutuvaid eetikanõudeid.
Raamatupidamise aastaaruande ülevaatus kooskõlas ISRE (Eesti) 2400-ga (muudetud) on piiratud kindlust andev töövõtt. Ülevaatuse käigus
viiakse läbi protseduurid, mis eelkõige tähendab järelepäringute tegemist juhtkonnale ja teistele isikutele majandusüksuses (nagu asjakohane) ja
analüütiliste protseduuride rakendamist, ning hangitud tõendusmaterjali hindamist.
Ülevaatuse käigus läbiviidud protseduurid on palju vähem mahukad kui rahvusvaheliste auditeerimise standarditega kooskõlas tehtud auditi
käigus läbiviidud protseduurid. Seetõttu ei avalda me nende finantsaruannete kohta auditiarvamust.
Märkusega kokkuvõtte avaldamise alus
Vastavalt sihtasutuste seadusele § 2 lõige 2 ei või sihtasutus anda laenu ega seda tagada sihtasutuse asutajale, juhatuse ega nõukogu liikmele,
samuti nendega võrdset majanduslikku huvi omavatele isikutele, samuti ei näe sihtfinantseerimisena antud vahendite ristkasutust ette Erasmus +
projekti leping, mille alusel on sihtasutusele vahendid eraldatud ja ülesanded sätestatud.
Sihtasutus SCULT on aruandeaastal andnud laenu 43 000 eurot samas valdkonnas tegutsevale Spordiaasta MTÜ-le Interreg Central Baltic
projekti vahefinantseerimiseks. 27 000 eurot maksti samal aastal tagasi , seisuga 31.12.2017.a. on laenunõue 16 000 eurot.

Märkusega kokkuvõte
Ülevaatuse põhjal, välja arvatud „Märkusega kokkuvõtte alust“ puudutavas lõigus kirjeldatud asjaolu võimalik mõju, ei saanud me teadlikuks
millestki sellisest, mis paneks meid uskuma, et SCULT SIHTASUTUS raamatupidamise aastaaruanne ei kajasta õiglaselt kõigis olulistes osades
SCULT SIHTASUTUS finantsseisundit seisuga 31.12.2017 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid
kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga.
/digitaalselt allkirjastatud/
Anu Harak
Vandeaudiitori number 270
OÜ AT Audiko
Audiitorettevõtja tegevusloa number 134
Raua tn 2-27, Tartu linn, Tartu maakond, 50104
07.08.2018

Audiitorite digitaalallkirjad
SCULT SIHTASUTUS (registrikood: 90013331) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruandele lisatud audiitori aruande on
digitaalselt allkirjastanud:
Allkirjastaja nimi

Allkirjastaja roll

Allkirja andmise aeg

ANU HARAK

Vandeaudiitor

07.08.2018

Tegevusalad
Tegevusala

EMTAK kood

Põhitegevusala

Spordi alaliitude, spordiliitude ja spordiühenduste
tegevus

93191

Jah

Sidevahendid
Liik

Sisu

Mobiiltelefon

+372 5178111

E-posti aadress

ott@scult.com

