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Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu tegutseb selleks, et toetada erasektori
kaasabil kultuuri-, sotsiaal-, haridus- ja teadusalast tegevust Eestis.
7. aasta möödus sihtasutusele oluliste muudatusteta võrreldes eelmisega.
Jätkati varemalt alustatud stipendiumite väljaandmist, koostöö jätkus seniste
rahastajatega ning muutusi ei toimunud ka nõukogu koosseisus.
Stipendiumid

Noore teadlase preemia otsustati 16 kandidaadi seast anda geneetika-uurijale,
Eesti Geenivaramu vanemteadur Tõnu Eskole. Eripreemiagaa teadusliku
mõtteviisi populariseerimise eest tunnustati füüsikalise optika teadlast,
Teadusbussi tiimi liiget ja telesaate Rakett 69 kohtunikku Heli Luknerit.
Noore IT-teadlase preemia sai 7 kandidaadi seast TTÜ arvutitehnika instituudi
vanemteadur, nanoelektroonikasüsteemide töökindluse ja usaldusväärsuse
uurija Maksim Jenihhin.
Noore kultuuritegelase preemia sai 15 kandidaadi seast kunstnik Jekaterina
Novitskova.
Ka seniste hariduspreemiate statuuti täiendati, nii et alates
7. aastast on
needki suunatud kuni 35-aastaste haridustöötajate tunnustamiseks ja
toetamiseks. Noore haridustegelase preemiaid anti välja tavapäraselt kolm: Võru
riigigümnaasiumi direktor Karmo Kurvitsale, Anna Haava nim. Pala kooli
direktor Grete-Stina Haaristole ja Tartu Annelinna Gümnaasiumi
matemaatikaõpetaja Maksim Ivanovile, reaalainete eripreemia sai Tallinna
Reaalkooli õppealajuhataja Martin Saar. Kandidaate preemiatele oli .

Stipendiumite suurused ei muutunud. Noore haridustegelase preemiate ning
reaalainete eripreemia suuruseks on 4000 eurot, rahastajaks esimestel Danske
Bank Eesti filiaal ning teisel Skype Eesti. Ülejäänud preemiate suuruseks on 5
eurot, noore teadlase preemiat rahastab Väino Kaldoja, noore IT-teadlase
preemiat Skype Eesti ning noore kultuuritegelase preemiat Indrek Neivelt.
Muud tegevused

Jätkus koostöö Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsi õpilaste ajalooalaste
uurimistööde konkursi läbiviimise toetamiseks ning Eesti Kirjandusmuuseumiga
rahvaluule kogumispreemiate väljaandmiseks. Selle kõrval toetas sihtasutus
osaliselt ka lastekaitsepäeva tähistamist . juunil Kadriorus.
Juhtimine

Sihtasutuse tegevust juhib 6-liikmeline nõukogu, mille koosseisus
7. aastal
muutusi ei toimunud. Nõukogu esimees on Indrek Neivelt, liikmed Mart Noorma,
Tõnu Kõrvits, Olga Temnikova, Jaan Undusk ja Jaan Tootsen.
Presidendikantseleist töölt lahkunud Piret Arukaevult võttis sihtasutuse
juhatuse liikme ülesanded alates aprillist üle presidendi vabakonnanõunik Urmo
Kübar. Ühtegi palgalist töökohta sihtasutusel 2017. aastal ei olnud.
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2017

31.12.2016

9 672

11 681

0

18

9 672

11 699

9 672

11 699

Lisa nr

Varad
Käibevarad
Raha
Nõuded ja ettemaksed
Kokku käibevarad
Kokku varad

2

Kohustised ja netovara
Netovara
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem

11 699

25 610

Aruandeaasta tulem

-2 027

-13 911

9 672

11 699

9 672

11 699

Kokku netovara
Kokku kohustised ja netovara
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Tulemiaruanne
(eurodes)

2017

2016

Lisa nr

Annetused ja toetused

41 643

95 493

3

Kokku tulud

41 643

95 493

-40 770

-40 670

4

-2 894

-68 763

5

-6

0

-43 670

-109 433

-2 027

-13 940

0

29

-2 027

-13 911

Tulud

Kulud
Jagatud annetused ja toetused
Mitmesugused tegevuskulud
Muud kulud
Kokku kulud
Põhitegevuse tulem
Muud finantstulud ja -kulud
Aruandeaasta tulem
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2017

2016

-2 027

-13 940

6

0

-2 021

-13 940

Laekunud intressid

12

39

Kokku rahavood investeerimistegevusest

12

39

Kokku rahavood

-2 009

-13 901

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses

11 681

25 582

Raha ja raha ekvivalentide muutus

-2 009

-13 901

9 672

11 681

Rahavood põhitegevusest
Põhitegevuse tulem
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus
Kokku rahavood põhitegevusest
Rahavood investeerimistegevusest

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

Kokku netovara
Akumuleeritud tulem
31.12.2015

25 610

25 610

Korrigeeritud saldo
31.12.2015

25 610

25 610

Aruandeaasta tulem

-13 911

-13 911

31.12.2016

11 699

11 699

Korrigeeritud saldo
31.12.2016

11 699

11 699

Aruandeaasta tulem

-2 027

-2 027

9 672

9 672

31.12.2017
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused
Käesolev raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standard ja riigieelarve seadusega.
Finantsaruandluse stanard tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti
Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.
Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes soetusmaksumuse printsiibist
Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused
Lisas 3 on 2016 aastal kajastatud mittesihtotstarbelised annetused ja toetused summas 95 493 eurot viidud 2017 aastal reale
sihtfinantseerimine tegevuskuludeks.
Raha
Bilansis kajastatakse pangakontodel olevat raha.
Varade ja kohustuste jaotus lühi- ja pikaajalisteks
Varad ja kohustused on bilansis jaotatud lühi- ja pikaajalisteks lähtudes sellest, kas vara või kohustuse eeldatav valdamine kestab kuni
ühe aasta või kauem arvestatuna bilansikuupäevast.

Annetused ja toetused
Saadud annetuste ja toetuste (sh korjandustest saadud vara ja sihtotstarbeliste laekumiste) arvestusel lähtutakse järgmistest põhimõtetest:
(a) mittesihtotstarbelisi annetusi ja toetusi kajastatakse tuluna hetkel, mil nende laekumine on praktiliselt kindel (võttes vajadusel
arvesse perioodi, mille eest need on tasutud);
(b) sihtotstarbelisi annetusi ja toetusi (sh mitterahalisi annetusi ja toetusi) kajastatakse lähtudes juhendis RTJ 12 kirjeldatud
sihtfinantseerimise arvestuse põhimõtetest (s.o kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks
annetused ja toetused on mõeldud); ja
(c) annetusi ja toetusi, mis on oma olemuselt sissemaksed mittetulundusühingu või sihtasutuse põhikapitali ei kajastata tuluna tulude ja kulude
aruandes, vaid kajastatakse netovara muutusena bilansis ja netovara muutuste aruandes.
Annetust või toetust, mis on küll mõeldud kasutamiseks teatud kindlas valdkonnas, kuid ei ole otseselt seotud ühegi konkreetse
projekti finantseerimisega (näiteks riigieelarvest saadavad mittesihtotstarbelised vahendid), ei loeta sihtotstarbeliseks annetuseks. Vastavalt
paragrahvile 15(a) kajastatakse selliseid annetusi ja toetusi tuluna hetkel, mil nende laekumine on praktiliselt kindel.
Jagatavad toetused ja annetused (sh jagatavad stipendiumid) tuleb kajastada tekkepõhiselt kohustise ja kuluna hetkel, kui on tehtud otsus
nende väljamaksmise kohta. Väljamaksmisel vastav kohustis kustutatakse.
Sihtfinantseerimine
Sihtfinantseerimisena kajastatakse sihtotstarbeliselt antud ja teatud tingimustega seotud toetusi, mille korral sihtfinantseerimise andja
kontrollib toetuste sihipärast kasutamist. Sihtfinantseerimist ei kajastata tuluna või kuluna enne, kui eksisteerib piisav kindlus, et toetuse saaja
vastab sihtfinantseerimisega seotud tingimustele ja sihtfinantseerimine leiab aset.
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Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2016
Muud nõuded
Intressinõuded

12 kuu jooksul
12

12

12

12

6

6

6

6

18

18

Ettemaksed
Muud makstud
ettemaksed
Kokku nõuded ja
ettemaksed

Lisa 3 Annetused ja toetused
(eurodes)

2017

2016

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

41 643

95 493

Kokku annetused ja toetused

41 643

95 493

sh eraldis riigieelarvest

12 143

12 143

Danske Bank AS

12 000

12 000

0

15 000

5 000

9 000

12 500

20 000

Advokaadibüroo Sorainen AS

0

2 000

Trust IN OÜ

0

2 000

MS Estonia

0

8 850

Swedbank AS

0

5 000

Profoods AS

0

3 500

Silberauto AS

0

3 000

Nordecon AS

0

3 000

2017

2016

Rahaline annetus

41 643

95 493

Kokku annetused ja toetused

41 643

95 493

Kultuuriministeerium
Skype Technologies OÜ
Annetused eraisikutelt

Rahalised ja mitterahalised annetused
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Lisa 4 Jagatud annetused ja toetused
(eurodes)

2017

2016

Noore teadlase preemia

15 000

15 000

Hariduspreemiad

12 000

12 000

Reaalteaduste eripreemia

4 000

4 000

Noore kultuuritegelase preemia

5 000

5 000

Rahvaluule kogumispreemiad

2 400

2 300

Ajalooalaste uurimistööde võistluse eest 12 inimesele

2 370

2 370

40 770

40 670

2017

2016

2 894

68 763

Kokku jagatud annetused ja toetused

Lisa 5 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

Kokku mitmesugused tegevuskulud

2017. aastal toetati Lastekaitsepäeva läbiviimist 2 689 ja väitlusvõistlust 155 euroga.

Lisa 6 Muud finantstulud ja -kulud
(eurodes)

2017

2016

intressitulu

0

29

Kokku muud finantstulud ja -kulud

0

29
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Aruande digitaalallkirjad
Aruande lõpetamise kuupäev on: 17.04.2018
Sihtasutus Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu (registrikood: 90005780) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete
õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:
Allkirjastaja nimi

Allkirjastaja roll

Allkirja andmise aeg

URMO KÜBAR

Juhatuse liige

19.04.2018

SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE
Sihtasutus Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu nõukogule
Arvamus
Oleme auditeerinud Sihtasutus Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu (sihtasutus) raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2017 ning tulemiaruannet,
rahavoogude aruannet ja netovara muutuste aruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud aasta kohta ja raamatupidamise aastaaruande lisasid, sealhulgas märkimisväärsete
arvestuspõhimõtete kokkuvõtet.
Meie arvates kajastab kaasnev raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes osades õiglaselt sihtasutuse finantsseisundit seisuga 31.12.2017 ning sellel kuupäeval lõppenud
aasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga.
Arvamuse alus
Viisime auditi läbi kooskõlas rahvusvaheliste auditeerimise standarditega (Eesti). Meie kohustusi vastavalt nendele standarditele kirjeldatakse täiendavalt meie aruande osas
„Vandeaudiitori kohustused seoses raamatupidamise aastaaruande auditiga”. Me oleme sihtasutusest sõltumatud kooskõlas kutseliste arvestusekspertide eetikakoodeksiga
(Eesti) (eetikakoodeks (EE)), ja oleme täitnud oma muud eetikaalased kohustused vastavalt eetikakoodeksi (EE) nõuetele. Me usume, et auditi tõendusmaterjal, mille oleme
hankinud, on piisav ja asjakohane aluse andmiseks meie arvamusele.
Muu informatsioon
Juhtkond vastutab muu informatsiooni eest. Muu informatsioon hõlmab tegevusaruannet , kuid ei hõlma raamatupidamise aastaaruannet ega meie asjaomast vandeaudiitori
aruannet.
Meie arvamus raamatupidamise aastaaruande kohta ei hõlma muud informatsiooni ja me ei tee selle kohta mingis vormis kindlustandvat järeldust.
Seoses meie raamatupidamise aastaaruande auditiga on meie kohustus lugeda muud informatsiooni ja kaaluda seda tehes, kas muu informatsioon oluliselt lahkneb
raamatupidamise aastaaruandest või meie poolt auditi käigus saadud teadmistest või tundub muul viisil olevat oluliselt väärkajastatud.
Kui me teeme tehtud töö põhjal järelduse, et muu informatsioon on oluliselt väärkajastatud, oleme kohustatud sellest faktist aru andma.
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 sihtasutust likvideerida või
tegevuse lõpetada või tal puudub sellele realistlik alternatiiv.

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 nendega, kelle ülesandeks on valitsemine, infot muu hulgas auditi planeeritud ulatuse ja ajastuse ning märkimisväärsete auditi tähelepanekute kohta, sealhulgas
mis tahes sisekontrolli märkimisväärsete puuduste kohta, mille oleme tuvastanud auditi käigus.
/digitaalselt allkirjastatud/
Karin Teder
Vandeaudiitori number 90
KL Partners OÜ
Audiitorettevõtja tegevusloa number 149
Tartu mnt 83, Tallinn, Harju maakond, 10115
19.04.2018
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Allkirja andmise aeg

KARIN TEDER

Vandeaudiitor
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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 6316202

E-posti aadress

urmo.kybar@vpk.ee

