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OOPPERAN JA BALETIN TUKISÄÄTIÖ SR

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 201 8

Säätiön tarkoitus ja sen toteutustavat

Oopperan ja baletin tukisäätiö sr:n tarkoitus on toiminnallaan tukea pyrkimyksiä, jotka edistävät ja
kehittävät maamme ooppera- ja balettitaidetta. Tukisäätiö toimii pääasiallisesti apurahasäätiönä ja
hallinnoi kahdeksaa määrätarkoituksiin sidottua rahastoa, ottaa vastaan lahjoituksia taiteen
tukemiseksi ja jakaa hakemusten perusteella tai hakemuksetta apurahoja ja stipendejä taiteilijoille
ja muille alaa edustaville työntekijöille opintoja ja ammattitaidon kehittämistä varten. Tukisäätiön
tarkoitus on muutoinkin sääntöjensä mukaisesti tukea Suomen kansallisoopperan ja -baletin
taiteellista toimintaa sekä lisätä oopperatalon edustavuutta, viihtyisyyttä ja tunnettuutta
valtakunnallisesti ja kansainvälisesti.

Toiminta vuonna 2018

Vuonna 2018 Tukisäätiön toiminta keskittyi varainhankintaan ja apurahojen jakamiseen. Varain-
hankinnan kautta Tukisäätiö myös edisti yleisesti ooppera- ja balettitaiteen tunnettuutta. Tukisäätiö
oli myös sijoituksensa avulla omalta osaltaan mahdollistamassa arvosellon hankinnan
Kansallisoopperan orkesterin käyttöön.

Säätiön varallisuudenhoito kilpailutettiin yhdessä Suomen kansallisoopperan ja -baletin kanssa
tilikauden aikana, mikä johti varainhoitajan vaihtumiseen elokuussa 2018.

Tilikauden aikana saatiin Poliisihallituksen rahankeräyslupa ajanjaksolle 1.2.2019-31.1.2021 sekä
verohallinnon nimeämispäätös vähennyskelpoisen rahalahjoituksen saajaksivuosiksi 2019-2023.

Saad ut I ah ioitu kset i a varai n han ki nta

Tukisäätiö sai rahankeräysluvan vuonna 2017 ja valmisteli rahankeräyksen toteutuksen niin, että
se pystyttiin käynnistämään tammikuussa 2018. "Tue tulevaisuuden toivoja" -teeman
painopisteenä oli aluksi ennen kaikkea Kenneth Greven rahasto ja myöhemmin syyskaudella
yleisemmin Tukisäätiön eri rahastot. Kansallisoopperan ja -baletin viestintäosaston sekä
ulkopuolisen teknisen kumppanin resurssipula rajoitti kampanjointia. Keräystuottoina saatiin
yhteensä 23 745 euroa.

Suomen kansallisoopperan ja -baletin taiteellinen partneri Esa-Pekka Salonen lahjoitti Tukisäätiölle
10000 euroa, jolla perustettiin hänen nimikkorahastonsa, Esa-Pekka Salosen musiikki- ja
teknologiarahasto. Rahaston tarkoituksena on tukea uutta ooppera- ja balettitaidetta erityisesti
teknologian keinoin.

Jaetut,apurahat

Viiden viime vuoden aikana Tukisäätiö on jakanut apurahoja 102 ooppera- ja balettitaiteen piirissä
toimlvalle henkilölle tai ryhmälle yhteensä 95 450 euroa. Vuonna 2018 apurahoja jaettiin yhteensä
18 200 euroa, mistä 15 200 euroa myönnettiin hakemuksesta vuotuisen apurahahaun yhteydessä
ja 3 000 euroa huomionosoituksena Kansallisbaletin kevätgaalassa.
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Suomalaisten oopperalaulajien stipendi rahastosta
Rautiainen Mervija työryhmä 1 800
Back Erica 1 500
Lehesvuori Johanna 1 000
Yhteensä 4 300

Professori Alfons Almin stipendirahastosta
Viitanen Samulija ryhmä 1 800
Miettunen Sophia 500
Yhteensä 2 300

Kansal I isoopperan tukirahastosta
Keski-Hakuni Pipsa
Mäenpää Liisa
Hohti Maaria
Yhteensä

1 200
700
500

2 400

Kenneth Greven rahastosta
Tanis Emrecan
Yhteensä

3 000
3 000

Tukisäätiön yhteisestä pääomasta
Thibault Monnier
Davidsson Gabriel
Kilpinen Atte
Puurtinen Ella

Roos Konsta
Tainio Teemu
Ylöniemi Mea

Hakalax Maj

Hiitola Taru
Kymäläinen Oskari
LänsivuoriViola
Nummi Leonora
Yhteensä

Toi m i n nan tul oksel I i su us

Tukisäätiö toteutti tilikauden aikana hyvin tarkoitustaan maamme ooppera- ja balettitaiteen

edistämiseksi ja kehittämiseksi. Apurahoja jaettiin 19 henkilölle ja kahdelle ryhmälle ammattitaidon

kehittämiseen ooppera- ja balettitaiteen eri aloilla sekä opinto- ja kilpailumatkoihin. Sijoituksensa

avulla Tukisäätiö oli osaltaan mahdollistamassa arvosellon hankkimisen Kansallisoopperan

orkesterin käyttöön. Esa-Pekka Salosen rahaston perustaminen toi uusia ulottuvuuksia säätiön

tukitoimintaan keskittyessään erityisestiteknologian hyödyntämiseen näissä taidemuodoissa.
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Talous

Tukisäätiön toimintakulut olivat yhteensä 21 295 euroa (26 807 euroa vuonna 2017). Säätiö sai
lahjoituksia 10 000 euroa (12 000 euroa) ja keräystuottoja 26385 euroa (0 euroa) siten, että
varainhankinnan nettotuotto oli 32913 euroa (11720 euroa). Toiminnan tuotto oli 11 618 euroa
(kulujäämä -15 087 euroa vuonna 2017).

Tukisäätiön pääasiallinen tulolähde oli edelleen sijoitustoiminta, jonka nettotuotto oli 88910 euroa
(32 4Og euroa vuonna 2017). Sijoitustoiminnan tuotto oli 124 869 euroa (71 505 euroa), josta
osakkeiden myyntivoitol 142 951 euroa (44954 euroa) ja osinkotuotot 19 458 euroa (17 489
euroa). Tuottoihin kirjattiin sijoitusten arvonalennuksia -37 830 euroa (vuonna 2017 arvon-
palautukset I 288 euroa). Sijoitusten poikkeuksellisen korkeat tuotot johtuivat sijoitussalkun
realisoimisesta varainhoitajan vaihdon yhteydessä. Sijoitusten hoitokulut olivat 4 028 euroa (4 9OO

euroa vuonna 2017) ja sijoitusten kulut yhteensä 35 960 euroa (39 096 euroa).

Tilikauden 2018 ylijäämäksi muodostui 45 107 euroa (16 981 euroa vuonna 2017)

Tukisäätiön sijoitussalkun varallisuudesta vuoden 2018 lopussa osakesijoituksissa oli 79,2 "/"
vuoden alussa päivitetyn sijoitusstrategian mukaisesti. Tukisäätiön sijoitusvarallisuuden kirjanpito-
arvo tilikauden lopussa oli 630 495 euroa (507 007 euroa vuonna 2017). Varallisuuden kirja-arvon
ja käyvän arvon välinen ero tilikauden lopussa oli -48 895 euroa (141352 euroa vuonna 2017).
Sijoitukset on eritelty varallisuuslajeittain tilinpäätöksen liitetiedoissa.

Taseen loppusumma oli tilikauden lopussa 655 241 euroa (555 754 euroa vuoden 2017 lopussa).
Määrätarkoituksiin sidottujen rahastojen yhteinen pääoma oli 264 531 euroa (209 110 euroa
vuonna 2017) ja Tukisäätiön muu oma pääoma oli 390 711 euroa (345 511 euroa vuonna 2017).

Hallinto

Tukisäätiön hallituksessa on 1.5.2017 alkaen toiminut puheenjohtajana Leena Niemistö ja
varapuheenjohtajana Eira Palin-Lehtinen, ja hallituksen jäseninä Pertti Torstila, Lilli Paasikivi-llves
sekä Sampo Kivelä.

Hallitus kokoontui tilikaudella neljä (4) kertaa ja hallituksen jäsenten läsnäoloprosentti oli
keskimäärin 90 % (92 7o vuonna 2017 ml.30.4.2017 toimintakautensa päättänyt hallitus). Hallitus
on kokouksissaan päättänyt myönnettävistä apurahoista sekä valvonut säätiön sijoitus-
varallisuuden kehitystä ja säätiön hallintoa.

Tukisäätiön asiamiehenä ja hallituksen sihteerinä toimi Suomen kansallisooppera ja -baletti sr:n
talouspäällikkö, KTM Ulla Paavola. Suomen kansallisooppera ja -baletti sr:n pääjohtaja Gita
Kadambilla on tehtäviinsä liittyen ollut läsnäolo-oikeus säätiön hallituksen kokouksissa.

Tukisäätiöllä ei ole ollut palkattua henkilökuntaa. Tukisäätiön yleishallinnolliset tehtävät, kirjanpito
ja maksuliikenne on hoidettu Suomen kansallisoopperan ja -baletin henkilökunnan toimesta.

Tukisäätiön tilintarkastajana on toiminut KHT, KTM Heidi Vierros ja varatilintarkastajana KPMG Oy
Ab:n nimeämänä KHT, KTM Jari Härmälä.
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Sijoitusvarallisuutta hoiti 31 .7.2018 saakka Varainhallinta Tresor Oy ja 1 .8.2018 alkaen Evli Pankki

Oyj. Molemmat varainhoitoyhtiöt toimivat hallituksen vahvislaman sijoitusstrategian mukaisesti.

Lähipiiritoimet ja konserni

Tukisäätiöllä on lähipiiriluettelo. Lähipiirin muodostavat säätiön hallituksen jäsenet ja asiamies,

säätiön tilintarkastajat sekä edellisten perheenjäsenet.

Hallituksen jäsenille ja asiamiehelle ei ole maksettu palkkoja eikä palkkioita. Tilintarkastajien
palkkiot on makseltu tilintarkastusyhteisön laskujen mukaan. Tukisäätiö ei ole myöntänyt

avustuksia tai tukea lähipiirin edustajille eikä heille ole myönnetty rahalainoja, vastuita tai

vastuusitoumuksia näiden puolesta.

Tukisäätiö on vastaanottanut tukea Suomen kansallisoopperalta ja -baletilta siten, että hallinnolliset

tehtävät on hoidettu Kansallisoopperan ja -baletin organisaation toimesta.

Suomen kansallisooppera ja -baletti sr:n hallitus nimittää Tukisäätiön hallituksen jäsenet ja nämä

kaksi säätiötä muodostavat yhdessä konsernin.

Toiminnan epävarmuustek¡iät ja riskit

Tukisäätiön toiminnan rahoitus on riippuvainen toisaalta sijoitusmarkkinoiden kehityksestä ja

toisaalta saaduista lahjoituksista ja keräystuotoista. llman omaa palkattua henkilökuntaa ja muita
merkittäviä kiinteäluontoisia kuluja Tukisäätiön toimintaa voidaan kuitenkin helposti sopeuttaa
varainhankin nan ja sijoitustoim in nan tuottojen mukaisesti.

Näkymiä vuodelle 2019

Tukisäätiön hallitus on nimetty toimikaudelle 1.5.2017-30.4.2020 ja se jatkaa edellä esitetyn
kokoonpanon mukaisena vuonna 2019. Sääntöjen mukainen vuosikokous pidetään huhtikuun

loppuun mennessä.

Vuoden 2019 aikana säätiö jakaa apurahoja eri rahastoistaan aikaisemman käytännön mukaisesti

Tukisäätiö toimii yhteistyössä Suomen kansallisoopperan ja -baletin varainhankintatiimin kanssa.

Poliisihallituksen myöntämän rahankeräysluvan turvin varainhankintaa voidaan kohdistaa suoraan
yleisöön. Kansallisoopperan ja -baletin oopperabaletti.fi-sivuilla otetaan käyttöön verkkokauppa
myös Tukisäätiön rahastoihin tehtäviä lahjoituksia varten. Kevään aikana Tukisäätiön rahastoja

esitellään Oopperatalon lämpiön näyttelyssä stipendiaattien kautta. Merkkipäivä- ja testamentti-
sekä esimerkiksi joululahjalahjoittajiin vedotaan eri viestintäkanavissa sekä apurahojen jakamisen

turvaamiseksi että säätiön ja erillisrahastojen toimintapääomien vahvistamiseksi.

Sijoitustoiminnassa säätiö pyrkii päivitetyn sijoitusstrategian mukaisesti saamaan riittävää ja

keskimääräistä parempaa tuottoa sijoitusvaroille Tukisäätiön tarkoituksen toteuttamista varten.

Ti I ikauden jälkeiset tapahtumat

Tilikauden päättymisen jälkeen ei ole ollut normaalista toiminnasta poikkeavia tapahtumia.
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TULOSLASKELMA

VARSINAINEN TOIMINTA

TOIMINNAN KULUT

Myönnetyt apurahat
Toimisto- ja hallintokulut

Toiminnan kulut yht.

KULUJÄÄMÄ

VARAINHANKINTA

Varainhankinnan tuotot
Saadut lahjoitukset
Keräystuotot

Varainhankinnan tuotot yht.

Varainhankinnan kulut
Varainhankinnan kulut

Varainhankinnan tuotot yht.

Varainhankinnan tuotto

KULUJÁÄMÄ

SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA

Tuotot sijoituksista
Osinkotuotot
Osakkeiden myyntivoitot
Sijoitusten arvon palautus
Korkotuotot

Sijoitusten tuotot yht.

Sijoitusten kulut
Osakkeiden myyntitappiot
Sijoitusten arvon alennus
Sijoitusten hoitokulut

Sijoitusten kulut yht.

Sijoitusten nettotuotto

TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ

Siirto sidottuun rahastoon

5

1.1.-31.12.2018

-18 200,00
-3 094 98

-21294,98

-21294,98

10 000,00
26 385,00
36 385,00

-3 472 15
-3 472,15

32912,85

11617,87

19 457,55
142951,21

0,00
290 57

162 699,33

-31932,17
-37 830,01

-4 027,60
-73789,78

88 909,55

100 527,42

-55 420,75

1.1.-31 .12.2017

-22 450,00
-4 357,25

-26 807,25

-26 807,25

12 000,00
0 00

12 000,00

-280,00
-290,00

11720,00

-15 087,25

17 488,57
44 954,25
8 288,42

773 62
7t 504,86

-34196,57
0,00

-4 ggg,71

-39 096,28

32 408,59

17 321,33

-340,61

TILIKAUDEN YLUÄÄMÄ 45 106,67 16 980,72
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TASE

VASTAAVAA

Pysyvät vastaavat

Siioitukset
Noteeratut osakkeet
Rahoitusarvopaperit

Omakatteisten rahastojen varat
Sijoitukset

Noteeratut osakkeet
Mandatum Life Arvosoitin I

Rahoitusarvopaperit

Vaihtuvat vastaavat
Siirtosaamiset
Rahat ja pankkisaamiset

VASTAAVAA YHTEENSA

VASTATTAVAA

Oma pääoma
Peruspääoma
Muu pääoma, jota ei saa vähentää

Sidotut rahastot
Omakatteiset rahastot

Kansall isoopperan Tukirahasto
Professori Alfons Almin stipendirahasto
Suom. oopperalaulajien stipendirahasto
Matti Ahteen stipendirahasto
Mikko Franckin stipendirahasto
Kenneth Greven rahasto
Arvosoitinrahasto
E.P. Salosen rahasto

Edellisen tilikauden ylijäämä
Tilikauden ylijäämä

Oma pääoma yhteensä

Lyhytai kai nen vieraspääoma
Siirtovelat
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31.12.2018

289 802,80
76 160,99

365 963,78

170 755,75
48 900,00
44 975,09

264 530,83

4g,gg
24 697,79
24746,77

655 241,38

5 045,64
28 591,95
33 637,59

1 031,19
24 259,30

107 384,41
11 680,89
17 664,05
26 974,66
60 461,33
15 075,00

264 530,83

311 873,73
45 106,67

356 980,40

655 148,82

92,56
92,56

31.12.2017

239 141,09
58 755,99

297 897,08

167 866,07
0,00

41 244,01
209 110,08

5 052,20
43 694,55
48746,75

555 753,91

5 045,64
28 591,95
33 637,59

2 987,63
20 827,17
97 203,06
10170,86
15 337,02
10 000,00
52 584,34

0,00
209 110,08

294 893,01
16 980,72

311873,73

554 621,40

1 132 51

1132,51

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 655 241,38 555 753,91
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TI UNPÄÄTÖTseru LIffETIEDoT

r u rupÄÄrörseru LAADTNTApERTAATTEET

Tilinpäätös on laadittu voimassa olevan kirjanpitolainsäädännön mukaisesti, pien- ja
mikroyrítysasteuksen (175312015) mikroyrityssäännöksiä noudattaen.

Saamiset, noteeratut osakkeet, rahoitusarvopaperit ja muut sijoitukset on arvostettu hankintamenoon
tai sitä alempaan käypään arvoon.

Saadut lahjoitukset kirjataan sen vuoden tulokseen, jona ne on vastaanotettu. Tiettyyn tapahtumaan
liittyvät lahjoitukset kohdistetaan sille tilikaudelle, jolla tapahtuma on. Apurahat ja stipendit kirjataan
sen vuoden kuluksi, jolloin niiden myöntämisestä on tehty päätös.

Säätiöllä ei ole ollut työsuhteessa henkilökuntaa eikä säätiö ole maksanut palkkoja. Säätiön
hallinnolliset tehtävät on hoidettu Suomen kansallisooppera ja -baletti sr:n taloushallinnon toimesta.
Hallituksen jäsenille ei ole maksettu palkkioita. Hallitus kokoontui tilikaudella viisi kertaa. Hallituksen
jäsenten osallistumisprosentti kokouksiin oli g0 % (92 % v. 2017).

MÄÄRÄTAR KoITU KsI I N SI DoTUT oMAKATTEISET RAHASToT

Määrätarkoituksiin sidottujen omakatteisten rahastojen sijoitusvarallisuus ja säätiön sijoitusvarallisuus
on yhdistetty varainhoidossa. Tilikauden lopussa kullekin omakatteiselle rahastolle on kohdistettu
sijoitusten nettotuotto, josta on vähennetty yhteiset hallinnon kulut. Kohdistus on tehty tilikauden alussa
olevien omakatteisten rahastojen pääomien suhteessa.

Määrätarkoituksiin sidottujen omakatteisten rahastojen sijoitusvarallisuus on kohdistettu noteerattuihin
osakkeisiin ja rahoitusarvopapereihin siinä suhteessa kuin näiden osuus on tilikauden lopussa olevasta
sijoitusvarall isuudesta.

Lahjoitukset kohdistetaan lahjoittajien tarkoituksen osoittamaan omakatteiseen erillisrahastoon.
Myönnettyjen apurahojen ja stipendien jako kohdistetaan apurahapäätöksen mukaiseen rahastoon.

Tilikaudella säätiö sai 10 000 euron lahjoituksen, jolla perustettiin Esa-Pekka Salosen musiikki- ja
teknologiarahasto. Rahaston tarkoituksena on tukea uutta ooppera- ja balettitaidetta erityisesti
teknologian keinoin. Pääomaa kerrytetään jatkossa rahaston tarkoituksen toteuttamiseksi.
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YHTEISTEN NETTOTUOTTOJEN JA KULUJEN KOHDISTAMINEN RAHASTOITTAIN

1.1.-3r .12.2018

I

Sijoitusten nettotuotto
Toimisto- ja hallintokulut
Varainhankinnan kulut
Nettotulos ennen lahjoituksia ja
eri rahastoista myönnetty¡ä apurahoja

Kansallisoopperan tukirahasto
Suom. oopperalaulajien stipendirahasto
Professori Alfons Almin stipendirahasto
Kenneth Greven stipendirahasto
Matti Ahteen stipendirahasto
Mikko Franckin stipendirahasto
Arvosoitinrahasto
Esa-Pekka Salosen rahasto
Säätiön yhteinen pääoma
Yhteensä

OMAN PAAOMAN MUUTOKSET

Kansal lisoopperan tukirahasto
Pääoma 01.01.
Osuus pääoman muutoksesta
Saadut lahjoitukset ja keräystuotot
Myönnetyt apurahat
Pääoman muutos yht. tilikaudella
Pääoma 31.12.

Suom. oopperalaulajien stipendi rahasto
Pääoma 01.01.
Osuus pääoman muutoksesta
Saadut lahjoitukset ja keräystuotot
Myönnetyt apurahat
Pääoman muutos yht. tilikaudella
Pääoma 31.12.

Professori Alfons Almin stipendirahasto
Pääoma 01.01.
Osuus pääoman muutoksesta
Saadut lahjoitukset ja keräystuotot
Myönnetyt apurahat
Pääoman muutos yht. tilikaudella
Pääoma 31.12.

554621,40 100,00 % 82342,42

31.12.2018 31.12.2017

88 909,55
-3 094,98
-3 472,15
82342,42

Pääoma
01.01.2018

Osuus
PO o/o

Pääoman
muutos

2987,63
97 203,06
20 827,17
10 000,00
10170,86
15 337,02
52 584,34

0,00
345 511,32

0,54 "/o
17,53 0/"

3,76 0/"

1,80 "/o
1,83 "/o
2,77 0/o

9,48 0/"

0,00 %
62,30 0/"

443,56
14 431,35
3 092,13
1 484,66
1510,03
2 277,03
7 906,99

0,00
51 296,68

2987,63
443,56

0,00
-2 400,00
-1 956,44
1 031,19

97 203,06
14 431,35

50,00
-4 300,00
10 181 35

107 384,41

20 827,17
3 092,13
2 640,00

-2 300,00
3 432,13

10 542,71
544,92

2 000,00
-10100,00

-7 555,08
2987,63

94 327,57
4 875,49

0,00
-2 000,00
2 875,49

97 203,06

20 516,74
1060,44

0,00
-75 00
310,44

24 259,30 20 827,17
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Kenneth Greven rahasto
Pääoma 01.01.
Osuus pääoman muutoksesta
Saadut lahjoitukset ja keräystuotot
Myönnetyt apurahat
Pääoman muutos yht. tilikaudella
Pääoma 31.12.

Matti Ahteen stipendirahasto
Pääoma 01.01.
Osuus pääoman muutoksesta
Myönnetyt apurahat
Pääoman muutos yht. tilikaudella
Pääoma 31.12.

Mikko Franckin stipendirahasto
Pääoma 01.01.
Osuus pääoman muutoksesta
Saadut lahjoitukset ja keräystuotot
Myönnetyt apurahat
Pääoman muutos yht. tilikaudella
Pääoma 31.12.

Säätiön yhteinen pääoma
Peruspääoma 01.01.
Muu pääoma 01.01.
Sidottu oma pääoma

Vapaa oma pääoma
Edellisten tilikausien ylijäämä
Tilikauden ylijäämä
Vapaa oma pääoma31.12.

Oma pääoma yhteensä
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10 000,00
1484,66

18 490,00
-3 000,00
16 974,66
26 974,66

10170,86
1510,03

0,00
1510 03

11 680,99

15 337,02
2 277,03

50,00
0,00

2327 03

0,00
0,00

15 075,00
15 075,00

5 045,64
2g 591,95
33 637,59

311 873,73
45 106,67

356 980,40

0,00
0,00

10 000,00
0 00

10 000,00
10 000,00

11 097,28
573,58

-1 500,00
-926,42

10 170,86

22 285,17
1 151,95

0,00
-8 100 00
-6 948,15

17 664,05

Kansal lisoopperan orkesteri n arvosoiti nrahasto
Pääoma 01.01. 52 584,34
Osuus pääoman muutoksesta 7 806,99
Saadut lahjoitukset ja keräystuotot 70,00
Pääoman muutos yht. tilikaudella 7 876,99
Pääoma 31.12. 60 461,33

Esa-Pekka Salosen rahasto
Pääoma 01.01.
Osuus pääoman muutoksesta
Saadut lahjoitukset ja keräystuotot
Pääoman muutos yht. tilikaudella
Pääoma 31.12. t5 075,00

Rahastojen pääoma yhteensä 264 530,82

15 337,02

50 000,00
2 584,34

0 00
2 584,34

52 584,34

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

209 110,08

5 045,64
28 591 95
33 637,59

294 893,01
16 980 72

311 873,73

655 148,81 554 621,40
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VARALLISU U DEN ERIfi ELY VARALLISUUSLAJ EITTAIN

31.12.2018
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RAHAT JA PANKKISAAMISET
Kirjanpitoarvo
Käypä arvo
Arvoero

SIJOITUSRAHASTOT
Kirjanpitoarvo
Käypä arvo
Arvoero

PÖRSSISSÄ I.¡OTeEnATUT OSAKKEET
Kirjanpitoarvo
Käypä arvo
Arvoero

VARALL¡SUUS YHTEENSÄ
Kirjanpitoarvo
Käypä arvo
Arvoero

24 697,79
24 697,79

0,00

121 036,06
121 036,06

0,00

460 558,55
460 558,55

0,00

606 292,40
606 292,40

31.12.2017

43 694,55
43 694,55

0,00

100 000,00
100 346,80

346,80

407 007,16
548 01 1,88
141004,72

550 701,71
692 053,23

0,00 141351,52

Osakkeet on kirjattu hankintamenoonsa tai tilinpäätöshetkellä käypään arvoon, mikäli se on ollut
hankintamenoa alempi. Osakkeiden arvojen alennusta käypään arvoon on tilikaudella tehty
57 069 euroa (19 215 euroa vuonna 2017). Pörssiosakkeiden ja rahoitusarvopapereiden kirjaamatonta
markkina-arvoa ei ollut tilinpäätöshetkellä (141 352 euroa v.2017).



OOPPERAN JA BALETIN TUK¡SÄÄTIÖ SR 11

LÄHIPIIRITOIMET

Säätiön lähipiirin muodostavat hallituksen jäsenet ja asiamies, tilintarkastajat sekä edellä mainittujen
perheenjäsenet ja säätiössä määräysvaltaa käyttävä Suomen kansallisooppera ja -baletti sr.

LÄHIPIIRISUHTEEN LUoN 2018

LAHIPIIRITOIMET JA
TALOUDELLISET EDUT EUROINA

luissa v. 2017

SANALLIN EN KUVAUS LAHI PI¡RITOIM¡STA JA TALOUDELLISISTA EDUISTA

A. Hallituksen jäsenille tai asiamiehelle ei ole maksettu palkkoja tai palkkioita.
B. Tilintarkastajien taloudelliset toimet ovat palkkioita tilintarkastuksesta ja veroneuvonnasta,

jotka on maksettu tilintarkastusyhteisölle.
C. Lähipiiriin kuuluville ei ole myönnetty avustuksia tai apurahoja.
D. Lähipiiriin kuuluville ei ole myönnetty lainoja tai vakuuksia.
E. Säätiön vastaanottama tuki on Suomen kansallisoopperan ja -baletin henkilökunnan hallinnollisten

tehtävien hoitaminen, jonka euromääräinen arvo on arvioitu tehdyn työmäärän mukaan.
F. Vastaanotetut lahjoitukset ovat hallituksen jäsenten ja heidän perheenjäsentensä antamat

lahjoitukset säätiölle.

KONSERNI

Suomen kansallisooppera ja -baletti sr:n hallitus nimittää Oopperan ja baletin tukisäätiön hallituksen
jäsenet ja säätiöt muodostavat yhdessä konsernin. Oopperan ja baletin tukisäätiön pienen koon
vuoksi konsernitilinpäätös ei antaisi oleellista lisätietoa, eikä konsernitilinpäätöstä laadittu.

Säätiön perustaja
ja mååräysvaltaa
käyttävä

2.

Hallituksen jåsen
ja tilintarkastaja

3.

Säätiön muut
johtamiseen
osallistuvat

4.

Kohdassa 1 - 3
tarkoitettujen
henkilöiden
perheenjäsen

6.

Kohdassa 1 - 4
tarkoitettujen
henkilöiden
määräysvallassa
oleva yhteisö ta¡
säätiö

A. HALLITUKSEN PALKKIOT

A. ASIAMIEHEN PALKKIOT

B. TILINTARKASTAJIEN
TALOUDELLISET TOIMET

1 587
(1 178)

C. MYÖNNETTY TUKI

D. ANNETUT LAINAT, VASTUUT
JA VASTUUSITOUMUKSET

E. SÄÄTIÖN VASTAANoTTAMA
TUKI

I 675
(15 000)

F. SÄÄÏÖN VASTAANoTTAMAT
LAHJOITUKSET (1 000) (1 000)
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Tor M I NTAKERToM u KS EN JA Tt Lt N pÄÄröxs e N ALLE Kt RJotru KsET

Helsingissä 1. päivänä huhtikuuta 2019

N
Leena Niemistö
hallituksen puheenjohtaja ohtaja

?.tA 7-ç\
PerttiTorsti po Kive
hallitu hallituksen jäsen
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Eira Palin-Lehtinen
hallitu

UJtn 7*J3
lli Paas lves

hallituksen jäsen
Ulla Paavola
asiamies

TILINPÄÄTöSUCNrcrurÄ

Suoritetusta tilintarkastu ksesta on tänään annettu kertom us

Helsingissä \Ü päivänä \^À-\: kuuta 2019

HeidiVierros
KHT
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LUETTELO KI RJANPI DOISTA JA AINEISTOISTA

Pääkirjanpito
Päiväkirja
Pääkirja
Tililuettelo
Tositelajiluettelo
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Säilytys
e-arkistossa
e-arkistossa
e-arkistossa
e-arkistossa

Aditro, Arkisto
Aditro, Arkisto
Aditro, Arkisto
Aditro, Arkisto

Tilinpäätös
Toimintakertomus
Tuloslaskelma ja tase
Taseen ja tuloslaskelman liitetiedot
Tase-erittelyt

e-arkistossa
e-arkistossa
e-arkistossa

Aditro, Arkisto
Aditro, Arkisto
Aditro, Arkisto

Tositelajit
Muistiotositteet 05

tositteet
1-136



KPMG Oy Ab
Töölönlahdenkatu 3 A
PL 1037
00101 HELSTNKt

KPMG Oy Ab, a Finnish lim¡ted l¡ab¡¡ity company and a memberfìm of the KPlvlc network of independent
memberfìms affiliated with KPMG lntemat¡onal Cooperative ("KPMG lnternatìonât"), a Swiss entity.

Puhelin 020 760 3000
www.kpmg.fi

Ti I i nta rkastuskertom us
Oopperan ja baletin tukisäätiö sr:n hallitukselle

Ti I i n päätö ksen ti I i ntarkastus

Lausunto

Olen tilintarkastanut Oopperan ja baletin tukisäätiö sr:n (y-tunnus 0276249-8) tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31J2.2018.
Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman ja liitetiedot.

Lausuntonani esitän, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan säätiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta ase-
masta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset
vaatimukset.

Lausunnon perustelut

Olen suorittanut tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvän tilintarkastusta-
van mukaisia velvollisuuksiani kuvataan tarkemmin kohdassa Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksen
tilintarkastuksessa. Olen riippumaton säätiöstä niiden Suomessa noudatettavien eettisten vaatimusten mukaisesti, jotka
koskevat suorittamaani tilintarkastusta ja olen täyttänyt muut näiden vaatimusten mukaiset eettiset velvollisuuteni. Käsi-
tykseni mukaan olen hankkinut lausuntoni perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa
ti lintarkastusevidenssiä.

Tilinpäätöstål koskevat hallituksen velvollisuudet

Hallitus vastaa tilinpäätöksen laatimisesta siten, että se antaa oikean ja riittävän kuvan Suomessa voimassa olevien tilin-
päätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset. Hallitus vastaa myös
sellaisesta sisäisestä valvonnasta, jonka se katsoo tarpeelliseksi voidakseen laatia tilinpäätöksen, jossa ei ole väärinkäy-
töksestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä.

Hallitus on tilinpäätöstä laatiessaan velvollinen arvioimaan säätiön kykyä jatkaa toimintaansa ja soveltuvissa tapauksissa
esittämään seikat, jotka liittyvät toiminnan jatkuvuuteen ja siihen, että tilinpäätös on laadittu toiminnan jatkuvuuteen pe-
rustuen. Tilinpäätös laaditaan toiminnan jatkuvuuteen perustuen, paitsi jos säätiö aiotaan purkaa tai sen toiminta
lakkauttaa tai ei ole muuta realistista vaihtoehtoa kuin tehdä niin.

Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksen tilintarkastuksessa

Tavoitteenani on hankkia kohtuullinen varmuus siitä, onko tilinpäätöksessä kokonaisuutena väärinkäytöksestä tai vir-
heestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä, sekä antaa tilintarkastuskertomus, joka sisältää lausuntoni. Kohtuullinen
varmuus on korkea varmuustaso, mutta se ei ole tae siitä, että olennainen virheellisyys aina havaitaan hyvän tilintarkas-
tustavan mukaisesti suoriteftavassa tilintarkastuksessa. Virheellisyyksiä voi aiheutua väärinkäytöksestä tai virheestä, ja
niiden katsotaan olevan olennaisia, jos niiden yksin tai yhdessä voisi kohtuudella odottaa vaikuftavan taloudellisiin pää-
töksiin, joita käyttäjät tekevät tilinpäätöksen perusteella.

Hyvän tilintarkastustavan mukaiseen tilintarkastukseen kuuluu, että käytän ammatillista harkintaa ja säilytän ammatillisen
skeptisyyden koko tilintarkastuksen ajan. Lisäksi :

- Tunnistan ja arvioin väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvat tilinpäätöksen olennaisen virheellisyyden riskit, suunnit-
telen ja suoritan näihin riskeihin vastaavia tilintarkastustoimenpiteitä ja hankin lausuntoni perustaksi tarpeellisen
määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. Riski siitä, että väärinkäytöksestä johtuva olennainen vir-
heellisyys jää havaitsematta, on suurempi kuin riski siitä, että virheestä johtuva olennainen virheellisyys jää
havaitsemafta, sillä väärinkäytökseen voi liittyä yhteistoimintaa, väärentämistä, tietojen tahallista esittämättä jättä-
mistä tai virheellisten tietojen esittämistä taikka sisäisen valvonnan sivuuttamista.

- Muodostan käsityksen tilintarkastuksen kannalta relevantista sisäisestä valvonnasta pystyäkseni suunnittelemaan
olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta en siinä tarkoituksessa, että pystyisin antamaan
lausunnon säätiön sisäisen valvonnan tehokkuudesta.

- Arvioin sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuutta sekä johdon tekemien kirjanpidollisten ar-
vioiden ja niistä esitettävien tietojen kohtuullisuufta.

Y-tunnus 1805485-9
Kotipaikka Helsinki
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- Teen johtopäätöksen siitä, onko hallituksen ollut asianmukaista laatia tilinpäätös perustuen oletukseen toiminnan
jatkuvuudesta, ja teen hankkimani tilintarkastusevidenssin perusteella johtopäätöksen siitä, esiintyykö sellaista ta-
pahtumiin tai olosuhteisiin liittWää olennaista epävarmuutta, joka voi antaa merkittävää aihetta epailia säätiön kykyä
jatkaa toimintaansa. Jos johtopäätökseni on, että olennaista epävarmuutta esiintyy, minun täytyy kiinnittää tilintarkás-
tuskertomuksessani lukijan huomiota epävarmuutta koskeviin tilinpäätöksessä es¡tettaüí¡n tietoihin tai, jos
epävarmuutta koskevat tiedot eivät ole riittäviä, mukauttaa lausuntoni. Johtopäätökseni perustuvat tilintarkastusker-
tomuksen antamispäivään mennessä hankittuun tilintarkastusevidenssiin. Vastaiset tapahtumat tai olosuhteet voivat
kuitenkin johtaa siihen, ettei säätiö pysty jatkamaan toimintaansa.

- Arvioin tilinpäätöksen, kaikki tilinpäätöksessä esitettävät tiedot mukaan lukien, yleistä esittämistapaa, rakennetta ja
sisältöä ja sitä, kuvastaako tilinpäätös sen perustana olevia liiketoimia ja tapahtumia siten, että se antaa oikean ja
riittävän kuvan.

Kommunikoin hallintoelinten kanssa muun muassa tilintarkastuksen suunnitellusta laajuudesta ja ajoituksesta sekä mer-
kittävistä tilintarkastushavainnoista, mukaan lukien mahdolliset sisäisen valvonnan merkittävãt puufteellisuudet, jotka
tunnistan tilintarkastuksen aikana.

M u ut rapo rto i ntivelvo itteet
Muu informaatio

Hallitus vastaa muusta informaatiosta. Muu informaatio käsittää toimintakertomuksen. Tilinpäätöstä koskeva lausuntoni
ei kata muuta informaatiota.

Velvollisuutenani on lukea muu informaatío tilinpäätöksen tilintarkastuksen yhteydessä ja tätä tehdessäni arvioida, onko
muu informaatio olennaisesti ristiriidassa tilinpäätöksen tai tilintarkastusta suoritettaessa hankkimani tietämyksen kanssa
tai vaikuttaako se muutoin olevan olennaisesti virheellistä. Velvollisuutenani on lisäksi arvioida, onko toimintakertomus
laadittu sen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti.

Lausuntonani esitän, että toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja että toimintakertomus on
laadittu toimintakertomuksen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti.

Jos teen suorittamani työn perusteella johtopäätöksen, eftä toimintakertomuksessa on olennainen virheellisyys, minun on
raportoitava tästä seikasta. Minulla ei ole tämän asian suhteen raportoitavaa.

Muut lakíin perustuvat lausunnot

Velvollisuutenani on antaa suorittamani tilintarkastuksen perusteella lausunto säätiölain 4:2.2 $:n edellyttämistä seikoista.

Hallitus vastaa tilinpäätöksessä ja toimintakertomuksessa annetuista tiedoista sekä siitä, että säätiön toimielinten jäsenille
suoritetut palkkiot ja korvaukset ovat tavanomaisia.

Lausuntonani esitän, että säätiön tilinpäätöksessä ja toimintakertomuksessa on annettu säätiön toiminnasta tilikaudella
tiedot, jotka ovat olennaisia säåtiön tarkoitusta ja toimintamuotoja koskevien sääntömääräysten noudattamisen arvioi-
miseksi. Säätiön toimielinten jäsenille ei ole maksettu palkkioita eikä korvauksia.

Helsingissä 1 hu 2019

HeidiVierros
KHT
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