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Tegevusaruanne
Kultuuripartnerluse Sihtasutuse 2020 aasta tegevus on kevade nägu. Tõlkes tähendab see seda, et sihtasutuse tegevuse käivitamiseks mõeldud
vahendid suunati koheselt ümber sinna, kus abi tundus olevat kõige vajalikum, konkreetsete loojate praktiliseks toeks. Eriolukorra
väljakuulutamise järel korraldas ja finantseeris sihtasutus online kontserte spetsiaalselt selleks loodud platvormil benedict.television.ee, mille
finaaliks said väljumisfestival Trampliin ja Kanal 2 saade „Sinuga koos“, milles meie rolliks oli honoraride tasumine muusikutele. Eesmärgiks oli
tagada loojatele elementaarne sissetulek ja võimalus jätkata kontserteluga ka keskkonnas, kus traditsiooniline kontakt publikuga ei olnud
võimalik. Aasta teisel poolel korraldasime mitmeid suunatud toetuskontserte noorte muusikute abistamiseks, panime kokku esimese puuli
stipendiumi tasumiseks. Suurimaks ühekordseks projektiks oli Veljo Tormise juubeliaasta tähistamisele kaasaaitamine Tartu Lauluväljakul.
Kokku kaasati sihtasutuse juhtimisel Eesti kultuurielu toeks ligi 100 tuhat eurot, millest 90 tuhat liikus läbi sihtasutuse konto. Kogutud vahendid
maksti välja stipendiumite ja honoraridena, ligi pool kogutust kulus ürituste korraldamisega seotud tehnilisteks kuludeks. See kõik sai
võimalikuks tänu kümnetele headele annetajatele, kellest aruandes sooviksime eraldi välja tuua Kliinik 32 suunatud panuse.
2020
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja

4,13

Suhtarvu arvutamisel kasutatud valem:
• Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (kordades) = käibevara / lühiajalised kohustused

Juhatuse liige
Meelis Kubits
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2020

20.02.2020

5 625

120

322

0

5 947

120

5 947

120

Võlad ja ettemaksed

1 440

0

Kokku lühiajalised kohustised

1 440

0

1 440

0

120

120

Aruandeaasta tulem

4 387

0

Kokku netovara

4 507

120

5 947

120

Lisa nr

Varad
Käibevarad
Raha
Nõuded ja ettemaksed
Kokku käibevarad
Kokku varad

2

Kohustised ja netovara
Kohustised
Lühiajalised kohustised

Kokku kohustised

3

Netovara
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses

Kokku kohustised ja netovara
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Tulemiaruanne
(eurodes)

20.02.2020 31.12.2020

20.02.2020 20.02.2020

Lisa nr

81 862

0

4

5 492

0

5

87 354

0

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

-61 551

0

6

Jagatud annetused ja toetused

-21 416

0

7

Kokku kulud

Tulud
Annetused ja toetused
Tulu ettevõtlusest
Kokku tulud
Kulud

-82 967

0

Põhitegevuse tulem

4 387

0

Aruandeaasta tulem

4 387

0

5

Kultuuripartnerluse Sihtasutus

2020. a. majandusaasta aruanne

Rahavoogude aruanne
(eurodes)

20.02.2020 31.12.2020

20.02.2020 20.02.2020

4 387

0

-322

0

Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus

1 440

0

Kokku rahavood põhitegevusest

5 505

0

0

120

Rahavood põhitegevusest
Põhitegevuse tulem
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus

Rahavood finantseerimistegevusest
Laekunud sihtkapital
Kokku rahavood finantseerimistegevusest

0

120

5 505

120

120

0

Raha ja raha ekvivalentide muutus

5 505

120

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

5 625

120

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

Kokku netovara
Sihtkapital/ Osakapital
nimiväärtuses/ Reservkapital
20.02.2020
Aruandeaasta tulem
31.12.2020

Akumuleeritud tulem

120

0

120

0

4 387

4 387

120

4 387

4 507
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
Kultuuripartnerluse Sihtasutus asutati 14.02.2020, seega on tegemist sihtasutuse esimese tegevusaastaga. 2020. aasta
raamatupidamise aastaaruanne hõlmab perioodi 20.02.-31.12.2020. ja on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga.
Eesti finantsaruandluse standard on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev avalikkusele
suunatud finantsaruandluse nõuete kogum, mille põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ning mida
täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on täiendavalt lähtutud
Raamatupidamse Toimkonna juhendist RTJ 14.
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates
arvestuspõhimõtetes.
Tulemiaruanne on koostatud EV Raamatupidamise seaduses toodud kasumiaruande skeemi nr.1 alusel
Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha
Raha ja raha ekvivalentidena kajastatakse bilansis ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskonto jääki. Rahavoogude
aruanne on koostatud kaudsel meetodil.
Nõuded ja ettemaksed
Nõuded ostjate vastu, viitlaekumised ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded (sh. laenunõuded, deposiidid) kajastatakse
korrigeeritud soetusmaksumuses. Igal bilansipäeval hinnatakse, kas esineb tunnuseid nende finantsvarade väärtuse languse osas. Juhul,
kui selliseid tunnuseid esineb, hinnatakse korrigeeritud soetusmaksumuses kajastatavad finantsvarad alla nendest eeldatavasti
tulevikus laekuvate maksete nüüdisväärtuseni. Väärtuse langusest tulenevad allahindlused kajastatakse kasumiaruandes kuluna.
Finantskohustised
Finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Finantskohustus
liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast, kui ettevõttel pole tingimusteta
õigust kohustuse tasumist edasi lükata rohkem kui 12 kuud pärast bilansikuupäeva või kui laenuandjal oli õigus bilansipäeval finantskohustus
tagasi kutsuda laenulepingus sätestatud tingimuste rikkumise tõttu.
Eraldised ja tingimuslikud kohustised
Eraldis kajastatakse juhul, kui ettevõttel lasub enne bilanipäeva toimunud kohustavast sündmusest tulenevalt juriidiline või faktiline kohustus,
kohustuse realiseerumine on tõenäoline ja selle summat on võimalik usaldusväärselt mõõta. Muud võimalikud või eksisteerivad kohustused,
mille realiseerumine ei ole tõenäoline või millega kaasnevate kulutuste suurust ei ole võimalik piisava usaldusväärtusega hinnata,
on avalikustatud aastaaruande lisades tingimuslike kohustustena.

Annetused ja toetused
Toetused ja annetused (nt äriühingutelt jm. annetajatelt), mille kasutamis otstarve on jäetud Sihtasutuse otsustada,käsitletakse
mittesihtotstarbeliste toetuste ja annetustena. Mittesihtotstarbelisi annetusi ja toetusi kajastatakse tuluna hetkel, mil nende laekumine
on praktiliselt kindel.
Sihtotstarbelisi annetusi ja toetusi kajastatakse lähtudes RTJ 12 kirjeldatud sihtfinantseerimise arvestuse põhimõtetest.
Sihtfinantseerimine kajastatakse tuluna siis, kui sihtfinantseerimine muutub sissenõutavaks ning sihtfinantseerimisega seotud võimalikud
tingimused on täidetud.
Saadud sihtfinantseerimine, mille puhul tuluna kajastamise tingimused ei ole täidetud, kajastatakse bilansis kohustusena. Sihtfinantseerimine
võetakse arvele saadud või saadava vara õiglases väärtuses.
Tulu sihtfinantseerimisest kajastatakse tulemiaruandes „Annetused ja toetused“ kirjel.
Tulud
Tulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses, võttes arvesse kõiki tehtud allahindlusi ja soodustusi.
Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle müüjalt ostjale, müügitulu ja tehinguga
seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline.
Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, lähtudes valmidusastme
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meetodist.
Seotud osapooled
Sihtasutuse seotud osapooled on:
a) asutajad;
b) tegevjuhtkond;
c) eespool loetletud isikute lähedased pereliikmed ja nende poolt kontrollitavad või nende olulise mõju all olevad ettevõtted.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2020

12 kuu jooksul

Maksude ettemaksed ja
tagasinõuded
Ettemaksed
Tulevaste perioodide
kulud
Kokku nõuded ja
ettemaksed

268

268

54

54

54

54

322

322

Lisa 3 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2020

12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele

660

660

Maksuvõlad

780

780

1 440

1 440

Kokku võlad ja ettemaksed

Lisa 4 Annetused ja toetused
(eurodes)

20.02.2020 31.12.2020
Mittesihtotsatarbelised annetused ja toetused

81 862

Kokku annetused ja toetused

81 862

Rahalised ja mitterahalised annetused
20.02.2020 31.12.2020
Rahaline annetus

81 862

Kokku annetused ja toetused

81 862
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Lisa 5 Tulu ettevõtlusest
(eurodes)

20.02.2020 31.12.2020

20.02.2020 20.02.2020

Nõustamine, konsultatsioon

5 492

0

Kokku tulu ettevõtlusest

5 492

0

Lisa 6 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

20.02.2020 31.12.2020

20.02.2020 20.02.2020

1 760

0

Ürituste tehnline teenindamine

32 703

0

Ürituste muusikaline teenindamine

23 999

0

3 089

0

61 551

0

Üür ja rent

Muud
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide
otsesed kulud

Lisa 7 Jagatud annetused ja toetused
(eurodes)

20.02.2020 31.12.2020

20.02.2020 20.02.2020

Saadud toetuste vahendamine

21 416

0

Kokku jagatud annetused ja toetused

21 416

0

31.12.2020

20.02.2020

2

2

Lisa 8 Tööjõukulud
(eurodes)

Raamatupidamiskohustuslasel töötajaid ei ole .

Lisa 9 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga

Füüsilisest isikust liikmete arv

Kultuuripartnerluse Sihtasutus juhatuse ja nõukogu liikmetele ei ole makstud tasusid ega antud muid soodustusi.
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Aruande digitaalallkirjad
Aruande lõpetamise kuupäev on: 02.09.2021
Kultuuripartnerluse Sihtasutus (registrikood: 90014968) 20.02.2020 - 31.12.2020 majandusaasta aruande andmete õigsust on
elektrooniliselt kinnitanud:
Allkirjastaja nimi

Allkirjastaja roll

Allkirja andmise aeg

MEELIS KUBITS

Juhatuse liige

02.09.2021

SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE
Kultuuripartnerluse Sihtasutus nõukogule
Oleme üle vaadanud Kultuuripartnerluse Sihtasutus raamatupidamise aastaaruande, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2020, nimetatud
kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta koostatud tulemiaruannet, netovara muutuste aruannet ja rahavoogude aruannet, raamatupidamise
aastaaruande koostamisel kasutatud oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning muid selgitavaid lisasid. Ülevaadatud raamatupidamise
aastaaruanne on esitatud lehekülgedel 4 kuni 10.
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.
Kokkuvõte
Ülevaatuse põhjal ei saanud me teadlikuks millestki sellisest, mis paneks meid uskuma, et raamatupidamise aastaaruanne ei esita kõigis
olulistes osades õiglaselt Kultuuripartnerluse Sihtasutus finantsseisundit seisuga 31.12.2020 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta
finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga.
/digitaalselt allkirjastatud/
Heidi Renzer
Vandeaudiitori number 469
Arvestus Finants Audit OÜ
Audiitorettevõtja tegevusloa number 243
Toompuiestee 30, Tallinn, Harju maakond, 10149
03.09.2021

Audiitorite digitaalallkirjad
Kultuuripartnerluse Sihtasutus (registrikood: 90014968) 20.02.2020 - 31.12.2020 majandusaasta aruandele lisatud audiitori aruande on
digitaalselt allkirjastanud:
Allkirjastaja nimi

Allkirjastaja roll

Allkirja andmise aeg

HEIDI RENZER

Vandeaudiitor

03.09.2021

Tegevusalad
Tegevusala

EMTAK kood

Põhitegevusala

Vaba aja veetmise, meelelahutuse ja kultuurilise
tegevusega või huvialadega seotud ühendused ning
huviklubid

94995

Jah

Sidevahendid
Liik

Sisu

E-posti aadress

meelis@corpore.ee

