MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018
aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

sihtasutuse nimi: SCULT SIHTASUTUS

registrikood: 90013331

tänava/talu nimi, Kastevarre tee 3-1
maja ja korteri number:
linn: Tallinn
maakond: Harju maakond
postisihtnumber: 11912

telefon: +372 5178111

e-posti aadress: ott@scult.com

SCULT SIHTASUTUS

2018. a. majandusaasta aruanne

Sisukord
Tegevusaruanne

3

Raamatupidamise aastaaruanne

4

Bilanss

4

Tulemiaruanne

5

Rahavoogude aruanne

6

Netovara muutuste aruanne

7

Raamatupidamise aastaaruande lisad

8

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

8

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

10

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

10

Lisa 4 Muud nõuded

11

Lisa 5 Kasutusrent

11

Lisa 6 Laenukohustised

11

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

12

Lisa 8 Eraldised

12

Lisa 9 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

12

Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

13

Lisa 11 Tööjõukulud

13

Lisa 12 Seotud osapooled

14

Lisa 13 Tegevuse jätkuvus

14

Aruande allkirjad

16

Vandeaudiitori aruanne

17

2

SCULT SIHTASUTUS

2018. a. majandusaasta aruanne

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 mõttes. Eurobarometeri (2017) hinnangul on kuus protsenti Euroopa Liidu
kodanikest teinud spordivaldkonnas vabatahtlikku tööd ja nende panustajate number ajas pigem
väheneb. Seepärast muutuvad SCULT’i tegevused spordisektori toetamisel ja seeläbi rahvatervise
edendamisel nii Eestis kui rahvusvaheliselt ajas üha olulisemaks.
SCULT on ühelt poolt sotsiaalne liikumine, mis propageerib spordivabatahtlikku tegevust. Teisalt
arendatakse tehnoloogilisi lahendusi ja teenuseid, mis aitavad spordivabatahtlikel leida
spordisündmusi ja spordisündmustel omakorda vabatahtlikke, seda nii kohalikul kui ka
rahvusvahelisel tasandil.
Aastal 2018 keskenduti liikumise rahvusvahelistumisele viide riiki – Soome, Taani, Leetu ja
Belgiasse – seda Erasmus+ projekti toel ja raames. Aasta jooksul aidati vabatahtlikke leida ja nende
tööd korraldada mitmekümnel spordivõistlusel üle Euroopa, neist oli vabatahtlike mõttes suurim
1200 vabatahtlikuga IRONMAN Tallinn 2018 . SCULT.com portaalis on aruande koostamise ajal
üleval enam kui 600 spordisündmust üle maailma, mis kas on pakkunud või pakuvad vabatahtliku
tegevuse võimalusi. Novembris korraldati suurejooneline Spordisõprade- ja vabatahtlike
inspiratsioonipäev SCULT Fest 2018, Koolispordifoorum 2018, Spordivabatahtlike koolituspäev
SCULT Academy ning rahvusvaheline spordivabatahtlike tunnustamise gala SCULT Awards 2018.
Spordivabatahtlike tegevuse tutvustamiseks viidi läbi loenguid erinevates koolides,
organisatsioonides ja firmades.
Aruandeaastal maksti töötasusid ainult sihtfinantseeritud projektist käsunduslepingu alusel.
Juhatuse ja nõukogu liikmetele eraldi täiendavaid juhatuse ja nõukogu liikme tasusid ei makstud.
Aastal 2019 jätkatakse põhitegevusega. 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)

31.12.2018

31.12.2017

Lisa nr

682

9 979

Nõuded ja ettemaksed

114 301

17 192

Kokku käibevarad

114 983

27 171

114 983

27 171

Laenukohustised

58 200

0

6

Võlad ja ettemaksed

56 478

10 900

7

Eraldised

47 290

0

8

0

15 791

9

161 968

26 691

161 968

26 691

Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses

500

500

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem

-20

0

Aruandeaasta tulem

-47 465

-20

Kokku netovara

-46 985

480

114 983

27 171

Varad
Käibevarad
Raha

Kokku varad

2

Kohustised ja netovara
Kohustised
Lühiajalised kohustised

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused
Kokku lühiajalised kohustised
Kokku kohustised
Netovara

Kokku kohustised ja netovara

4

SCULT SIHTASUTUS

2018. a. majandusaasta aruanne

Tulemiaruanne
(eurodes)

2018

2017

Lisa nr

278 541

124 957

9

0

80

278 541

125 037

-325 831

-124 957

-158

-24

-24

-76

-326 013

-125 057

-47 472

-20

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

7

0

-47 465

-20

10
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2018

2017

0

80

-133 639

-82 385

Väljamaksed töötajatele

-98 929

-32 661

Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,
toetustest

148 999

8 000

65

-113

-83 504

-107 079

0

-43 000

16 000

27 000

7

0

16 007

-16 000

Saadud laenud

60 200

0

Saadud laenude tagasimaksed

-2 000

0

Kokku rahavood finantseerimistegevusest

58 200

0

-9 297

-123 079

9 979

133 058

-9 297

-123 079

682

9 979

Lisa nr

Rahavood põhitegevusest
Muud põhitegevuse tulude laekumised
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest

Muud rahavood põhitegevusest
Kokku rahavood põhitegevusest

9

Rahavood investeerimistegevusest
Antud laenud
Antud laenude tagasimaksed
Laekunud intressid
Kokku rahavood investeerimistegevusest

4

Rahavood finantseerimistegevusest

Kokku rahavood
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses
Raha ja raha ekvivalentide muutus
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

6
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Kokku netovara
Sihtkapital/Osakapital
nimiväärtuses

Akumuleeritud tulem

31.12.2016

500

0

500

Korrigeeritud saldo
31.12.2016

500

0

500

-20

-20

Aruandeaasta tulem
31.12.2017

500

Aruandeaasta tulem
31.12.2018

500

-20

480

-47 465

-47 465

-47 485

-46 985
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
Sihtasutuse Scult 2018 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).
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
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
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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 aruandekuupäevast.

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
Tegevuse sihtfinantseerimine
Tegevuse sihtfinantseerimist kajastatakse tuluna siis, kui:
(a) sihtfinantseerimise laekumine on praktiliselt kindel; ja
(b) sihtfinantseerimisega seotud sisulised tingimused on täidetud.
Saadud sihtfinantseerimine,mille puhul tulunakajastamisetingimused ei ole täidetud,kajastatakse bilansis kohustisena.
Vastavat kohustist kajastatakse bilansis lühi- või pikaajalisena olenevalt sellest, millal toimub sihtfinantseerimisega kaasnevate tingimuste
täitmine.
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.
Sihtfinantseerimisega kaasnevaid tingimusi ei loeta sisuliseks, kui nende täitmisega kaasnevad kulutused on minimaalsed ning risk, et neid
ei täideta, on praktiliselt olematu.
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.

Tegevuskulude sihtfinantseerimise kajastamisel lähtutakse tulude ja kulude vastavuse printsiibist. Tulu sihtfinantseerimisest kajastatakse
proportsionaalselt sellega seonduvate kuludega tegevuskulude tegemise perioodis.
Projekti partnerite kulud kajastatakse vastavalt projekti eelarvele, SCULT SA
ja partnerite vahel sõlmitud lepingule ja ajatabelitele.
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.
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Seotud osapooled
Osapool on seotud juhul ,kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole majanduslikele otsustele.
Sihtasutus Scult käsitleb soetud osapooltena:
- tegev- ja kõrgemat juhtkonda;
- eespool loetletud isikute lähedased pereliikmed ja nende poolt kontrollitavad või nende olulise mõju all olevad ettevõtted.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2018
Nõuded ostjate vastu
Ostjatelt laekumata
arved
Ettemaksed
Muud makstud
ettemaksed
Kokku nõuded ja
ettemaksed

12 kuu jooksul
113 751

113 751

113 751

113 751

550

550

550

550

114 301

114 301

31.12.2017

12 kuu jooksul

Nõuded seotud osapoolte
vastu

229

229

Maksude ettemaksed ja
tagasinõuded

113

113

16 000

16 000

16 000

16 000

850

850

Tulevaste perioodide
kulud

634

634

Muud makstud
ettemaksed

216

216

17 192

17 192

Muud nõuded
Laenunõuded
Ettemaksed

Kokku nõuded ja
ettemaksed

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

31.12.2018
Ettemaks

31.12.2017

Maksuvõlg

Ettemaks

Maksuvõlg

Ettevõtte tulumaks

0

0

113

0

Üksikisiku tulumaks

0

2 274

0

1 715

Sotsiaalmaks

0

4 008

0

3 328

Kohustuslik kogumispension

0

80

0

169

Töötuskindlustusmaksed

0

292

0

242

Intress

0

24

0

0

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad

0

6 678

113

5 454
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Lisa 4 Muud nõuded
(eurodes)

31.12.2017

12 kuu jooksul

Laenunõuded

16 000

16 000

Kokku muud nõuded

16 000

16 000

Lisa 5 Kasutusrent
(eurodes)
Aruandekohustuslane kui rentnik

2018

2017

6 275

5 656

31.12.2018

31.12.2017

6 386

6 275

16 639

23 025

Kasutusrendikulu

Järgmiste perioodide kasutusrendikulu mittekatkestatavatest lepingutest

12 kuu jooksul
1-5 aasta jooksul

Sihtasutus rendib kasutusrendi korras transpordivahendit.

Lisa 6 Laenukohustised
(eurodes)

31.12.2018

Jaotus järelejäänud tähtaja järgi
12 kuu
jooksul

1 - 5 aasta
jooksul

Intressimäär

Alusvaluuta

Lõpptähtaeg

üle 5 aasta

Lühiajalised laenud
SCULT SA
sihtotstarbelised laenud

58 200

58 200

Lühiajalised laenud
kokku

58 200

58 200

Laenukohustised kokku

58 200

58 200

0

EUR

31.12.19

Selleks, et vahe-finantseerida Euroopa Komisjoni Erasmus+ projekti "Internationalization of the Sport Volunteers Movement SCULT.com"
number 579815-EPP-1-2016-2-EE-SPO-SCP2, kasutab SCULT Sihtasutus lühiajalisi laene kogusummas 58 200 eurot. Laenud
plaanitakse maksta tagasi peale projekti viimase osamakse laekumist Euroopa Komisjonilt SCULT Sihtasutuse arveldusarvele 2019.
aasta jooksul.
Kui laenu ei õnnestu tagasi maksta tuludest või muudest annetustest, siis kokkuleppel laenuandjaga kas konverteeritakse laenud sihtkapitaliks
osaliselt või tervikuna läbi tulumaksuvaba annetuse, kuna oleme MTA tulumaksusoodustusega organisatsioonide nimekirjas või pikendatakse
laenulepinguid aasta võrra.
Kõik laenukohustised seisuga 31.12.2018 on sõlmitud eurodes (2017: eurodes).
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Lisa 7 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2018

12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele

43 578

43 578

Võlad töövõtjatele

6 200

6 200

Maksuvõlad

6 678

6 678

Muud võlad

22

22

22

22

56 478

56 478

Muud viitvõlad
Kokku võlad ja ettemaksed

31.12.2017

12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele

2 382

2 382

Võlad töövõtjatele

3 000

3 000

Maksuvõlad

5 454

5 454

Muud võlad

64

64

64

64

10 900

10 900

Muud viitvõlad
Kokku võlad ja ettemaksed

Lisa 8 Eraldised
(eurodes)

31.12.2017

Projektipartneritele välja
maksmata lepingulised kulud

Moodustamine/
korrigeerimine
0

47 290

Kokku eraldised

Intressiarvestus

Kasutamine

0

31.12.2018

0

47 290

47 290
47 290

Lisa 9 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)
Varad bruto soetusmaksumuses

31.12.2016

Saadud

Tulu

31.12.2017

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
Erasmus+ 2016-3321/001/01
Kultuuriministeerium Lep 7-17/15

132 749

-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
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31.12.2017

Saadud

Tulu

31.12.2018

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
Erasmus+ 2016-3321/001/01

15 792

132 749

-262 091

-113 550

Kultuuriministeerium Lep 7-1/1164

0

6 000

-6 000

0

Kultuuriministeerium Lep 7-1 1/1449

0

1 250

-1 250

0

KÜSK lep.OT18-01-Scult_SA_250118

0

9 000

-9 000

0

Kokku sihtfinantseerimine
tegevuskuludeks

15 792

148 999

-278 341

-113 550

Kokku sihtotstarbelised tasud,
annetused ja toetused

15 792

148 999

-278 341

-113 550

Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

2018

2017

Transpordikulud

8 208

15 467

Mitmesugused bürookulud

3 093

2 428

Lähetuskulud

12 470

6 467

Tööjõukulud

103 330

41 114

Sihtfinantseeritud ürituste otsesed kulud

28 528

14 486

Lepinguliste partnerite kulud

22 008

6 150

Projekti partnerite lepingujärksed kulud

60 405

9 487

Kaudsed projektikulud

12 925

2 812

Projekti online kampaaniad

27 038

672

Projekti reklaammaterjalid, muu varustus.

43 746

23 054

4 080

2 820

325 831

124 957

Muud
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide
otsesed kulud

Projekti partnerite eelarvelised kulud on kajastatud tekkepõhiselt, väljamaksed tehakse kassapõhiselt ja kajastatakse rahavoogude aruandes.

Lisa 11 Tööjõukulud
(eurodes)

2018

2017

Palgakulu

77 227

30 728

Sotsiaalmaksud

26 103

10 386

Kokku tööjõukulud

103 330

41 114

Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide
otsese kuluna

103 330

41 114

4

3

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale

Töötajad töötavad Scult Sihtasutuses Käsunduslepingu (VÕS) alusel.
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Lisa 12 Seotud osapooled
(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes
31.12.2018
Nõuded

31.12.2017
Kohustised

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

22

2018

Saadud laenud

Antud laenude
tagasimaksed

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

2017

58 200

16 000

16 229

Saadud laenude
tagasimaksed

60 200

Antud laenud

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

Nõuded

2 000

Antud laenude tagasimaksed

43 000

27 000

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja
muud olulised soodustused

Arvestatud tasu

2018

2017

47 627

0

Juhatuse ja nõukogu liikmetega teenistuslepingu ennetähtaegsel lõpetamisel ei kaasne sihtasutusele lahkumishüvitise maksmise kohustust.
Sihtasutuse laen seotud osapooltelt (bilansiline väärtus 58200 eurot 31.12.2018 (2017 0 eurot] on tähtajaga [31.12.2019], laenuleping
on sõlmitud eurodes. Lepingujärgne intressimäär 0%
Kui selgub, et laenu ei õnnestu tagasi maksta tuludest või muudest annetustest, siis variant (a) konverteeritakse laenud sihtkapitaliks kas
osaliselt või tervikuna läbi tulumaksuvaba annetuse, kuna oleme MTA tulumaksusoodustusega organisatsioonide nimekirjas; (b) pikendatakse
laenulepinguid aasta võrra.
Sihatustuse laen antud seotud osapoltele (bilansiline väärtus 0 eurot 31.12.2018 (2017 16000 eurot) oli tähajaga 31.12.2018.
Lepinguline intressimäär 0%

Lisa 13 Tegevuse jätkuvus
Seisuga 31.12.2018 oli sihtasutuse netovara neagtiivne ja lühiajalised kohustised suuremad kui käibevara summas 46986 eurot, sest
lühiajalised kohustised sisaldavad kohustusi projekti Erasmus+ partneritele, mis tuleb tasuda alles peale projekti kulutuste katmist Erasmus +
projekti rahastamise poolt.
Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes sihtasutuse tegevuse jätkuvuse printsiibist. Juhtkonna hinnangul ei tekita negatiivne
14
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käibekapital majandusraskusi kuna vastavalt rahastamise läbi sihtfinantseerimise ja rahavoogude prognoosile suudab sihtasutus tasuda
lühiajalised kohustised õigeaegselt.
Tegevusaastad 2017 ja 2018 on olnud SCULT Sihtasutuse käivitamisaastad, mille jooksul tehti muuhulgas tulevikus positiivset rahavoogu
tagavaid tegevusi, sh arendati välja SCULT Powered tehnoloogiaplatvorm ja laiendati see 24 erinevasse riiki, investeeriti spordivõistluste
teenindamiseks vajalikku varustusse, tehti erinevate spordisündmuste korraldajatega nii Eestis kui rahvusvaheliselt piloot-koostööprojekte,
koostati uusi projektitaotlusi ja peeti koostööläbirääkimisi erinevate partneritega jne. Kõik see peab tagama, et SCULT Sihtasutus ja tema
tegevused on pikas perspektiivis jätkusuutlikud. SCULT Sihtasutuse asutaja on samas valmis võimalike majandusraskuste korral sihtasutust
viivitamatult finantsiliselt toetama, et tagada SCULT Sihtasutuse tegevuse jätkuvus
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Aruande digitaalallkirjad
Aruande lõpetamise kuupäev on: 19.09.2019
SCULT SIHTASUTUS (registrikood: 90013331) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt
kinnitanud:
Allkirjastaja nimi

Allkirjastaja roll

Allkirja andmise aeg

OTT PÄRNA

Juhatuse liige

19.09.2019

SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE
SCULT SIHTASUTUS nõukogule
Märkusega arvamus
Oleme auditeerinud SCULT SIHTASUTUS (sihtasutus) raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab bilanssi seisuga 31. detsember 2018 ning tulemiaruannet, rahavoogude aruannet ja
netovara muutuste aruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta ning lisasid, mis sisaldavad raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud oluliste
arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ja muud selgitavat infot.
Meie arvates, välja arvatud meie aruande osas „Märkusega arvamuse alus” kirjeldatud asjaolu mõjud, kajastab raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes osades õiglaselt sihtasutuse
finantsseisundit seisuga 31.detsember 2018 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga.
Märkusega arvamuse alus
Sihtasutus SCULT andis 2017 aastal laenu summas 43 000 eurot samas valdkonnas tegutsevale Spordiaasta MTÜ-le Interreg Central Baltic projekti vahefinantseerimiseks, millest maksti 27
000 eurot ka 2017 aastal tagasi. Seisuga 31. detsember 2017.a. oli sihtasutusel laenunõue summas 16 000 eurot. 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.
Viisime auditi läbi kooskõlas rahvusvaheliste auditeerimise standarditega (Eesti). Meie kohustusi vastavalt nendele standarditele kirjeldatakse täiendavalt meie aruande osas „Vandeaudiitori
kohustused seoses raamatupidamise aastaaruande auditiga”. Me oleme sihtasutusest sõltumatud kooskõlas kutseliste arvestusekspertide eetikakoodeksiga (Eesti) (eetikakoodeks (EE)), ja
oleme täitnud oma muud eetikaalased kohustused vastavalt eetikakoodeksi (EE) nõuetele.
Usume, et kogutud auditi tõendusmaterjal on piisav ja asjakohane meie märkusega arvamusele.
Muu informatsioon
Juhtkond vastutab muu informatsiooni eest, mis sisaldub majandusaasta aruandes lisaks raamatupidamise aastaaruandele ja meie audiitori aruandele.
Meie arvamus raamatupidamise aastaaruande kohta ei hõlma muud informatsiooni ja me ei avalda muu informatsiooni kohta kindlustandvat arvamust.
Raamatupidamise aastaaruande auditeerimise käigus on meie kohustus lugeda muud informatsiooni ja kaaluda seda tehes, kas muu informatsioon sisaldab olulisi
vasturääkivusi raamatupidamise aruandega või meie poolt auditi käigus saadud teadmistega või tundub muul viisil olevat oluliselt väärkajastatud. Kui me teeme tehtud töö põhjal järelduse, et
muu informatsioon on oluliselt väärkajastatud, oleme kohustatud selle info oma aruandes välja tooma.
Nagu kirjeldatud eespool osas „Märkusega arvamuse alus” oli seisuga 31. detsember 2017.a. sihtasutusel laenunõue summas 16 000 eurot. 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. Seetõttu ei ole me suutelised tegema
järeldust, kas muu informatsioon on selle asjaoluga seoses oluliselt väärkajastatud või mitte.
Juhtkonna ja nende, kelle ülesandeks on valitsemine, kohustused seoses raamatupidamise aastaaruandega
Juhtkond vastutab raamatupidamise aastaaruande koostamise ja õiglase esitamise eest kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga ja sellise sisekontrolli eest, nagu juhtkond peab
vajalikuks, et võimaldada kas pettusest või veast tulenevate oluliste väärkajastamisteta raamatupidamise aastaaruande koostamist.
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on juhtkond kohustatud hindama sihtasutuse suutlikkust jätkata jätkuvalt tegutsevana, esitama infot, kui see on asjakohane, tegevuse jätkuvusega
seotud asjaolude kohta ja kasutama tegevuse jätkuvuse arvestuse alusprintsiipi, välja arvatud juhul, kui juhtkond kavatseb kas sihtasutuse likvideerida või tegevuse lõpetada või tal puudub
sellele realistlik alternatiiv.
Need, kelle ülesandeks on valitsemine, vastutavad sihtasutuse finantsaruandlusprotsessi üle järelevalve teostamise eest.
Vandeaudiitori kohustused seoses raamatupidamise aastaaruande auditiga
Meie eesmärk on saada põhjendatud kindlus selle kohta, kas raamatupidamise aastaaruanne tervikuna on kas pettusest või veast tulenevate oluliste väärkajastamisteta, ja anda välja
vandeaudiitori aruanne, mis sisaldab meie arvamust. Põhjendatud kindlus on kõrgetasemeline kindlus, kuid see ei taga, et olulise väärkajastamise eksisteerimisel see kooskõlas rahvusvaheliste
auditeerimise standarditega (Eesti) läbiviidud auditi käigus alati avastatakse. Väärkajastamised võivad tuleneda pettusest või veast ja neid peetakse oluliseks siis, kui võib põhjendatult eeldada,
et need võivad üksikult või koos mõjutada majanduslikke otsuseid, mida kasutajad raamatupidamise aastaaruande alusel teevad.
Kasutame auditeerides vastavalt rahvusvaheliste auditeerimise standarditele (Eesti) kutsealast otsustust ja säilitame kutsealase skeptitsismi kogu auditi käigus. Me teeme ka järgmist:
- teeme kindlaks ja hindame raamatupidamise aastaaruande kas pettusest või veast tuleneva olulise väärkajastamise riskid, kavandame ja teostame auditiprotseduurid vastuseks nendele
riskidele ning hangime piisava ja asjakohase auditi tõendusmaterjali, mis on aluseks meie arvamusele. Pettusest tuleneva olulise väärkajastamise mitteavastamise risk on suurem kui veast
tuleneva väärkajastamise puhul, sest pettus võib tähendada salakokkulepet, võltsimist, info esitamata jätmist, vääresitiste tegemist või sisekontrolli eiramist;
- omandame arusaamise auditi puhul asjassepuutuvast sisekontrollist, et kavandada nendes tingimustes asjakohaseid auditiprotseduure, kuid mitte arvamuse avaldamiseks sihtasutuse
sisekontrolli tulemuslikkuse kohta
- hindame kasutatud arvestuspõhimõtete asjakohasust ning juhtkonna arvestushinnangute ja nendega seoses avalikustatud info põhjendatust;
- teeme järelduse juhtkonna poolt tegevuse jätkuvuse arvestuse alusprintsiibi kasutamise asjakohasuse kohta ja saadud auditi tõendusmaterjali põhjal selle kohta, kas esineb olulist ebakindlust
sündmuste või tingimuste suhtes, mis võivad tekitada märkimisväärset kahtlust sihtasutuse suutlikkuses jätkata jätkuvalt tegutsevana. Kui me teeme järelduse, et eksisteerib oluline ebakindlus,
oleme kohustatud juhtima vandeaudiitori aruandes tähelepanu raamatupidamise aastaaruandes selle kohta avalikustatud infole või kui avalikustatud info on ebapiisav, siis modifitseerima oma
arvamust. Meie järeldused põhinevad vandeaudiitori aruande kuupäevani saadud auditi tõendusmaterjalil. Tulevased sündmused või tingimused võivad siiski kahjustada sihtasutuse suutlikkust
jätkata jätkuvalt tegutsevana;
- hindame raamatupidamise aastaaruande üldist esitusviisi, struktuuri ja sisu, sealhulgas avalikustatud informatsiooni, ning seda, kas raamatupidamise aastaaruanne esitab aluseks olevaid
tehinguid ja sündmusi viisil, millega saavutatakse õiglane esitusviis.
Me vahetame infot nendega, kelle ülesandeks on sihtasutuse valitsemine, muu hulgas auditi planeeritud ulatuse ja ajastuse ning oluliste auditi tähelepanekute kohta, sealhulgas auditi käigus
tuvastatud oluliste sisekontrollisüsteemi puuduste kohta.

/digitaalselt allkirjastatud/
Laile Kaasik
Vandeaudiitor, litsents nr 511
LK Konsultatsioonid OÜ
Tegevusluba nr 290
Pärnu mnt 12, 10146 Tallinn
19. september 2019
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Allkirjastaja nimi

Allkirjastaja roll

Allkirja andmise aeg

LAILE KAASIK

Vandeaudiitor

19.09.2019

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

