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Tegevusaruanne 
 
Eesti Kultuurkapital toetab Eesti Kultuurkapitali seaduses nimetatud 
kultuurivaldkondi alkoholi- ja tubakaaktsiisist ning hasartmängumaksust laekuvatest 
tuludest ja põhikapitalilt teenitava tuluga. 2002 aastal laekus riigieelarvest 135 842 
180 krooni. Kultuurkapitalile laekus 2002 aastal 9 849 taotlust, sh 4 185 
maakondlikele ekspertgruppidele,  millest rahuldati 6 652 taotlust, sh 3 200 
maakondades. Kokku laekus taotlusi 192 575 668 miljonile kroonile ja toetustena 
eraldati 73 527 369 miljonit krooni. 
 
2002 aasta 01. aprillist jõustus Hasartmängumaksu seaduse muudatus, millega Eesti 
Kultuurkapitalile laekub 46% hasartmängu maksust, millest omakorda 63% kuulub 
sihtotstarbeliselt jaotamiseks kultuuriehitiste finantseerimiseks ning 37% jaotustesse 
ja administratiivkuludeks. 2002 aastal laekus hasartmängumaksu kokku 72 450 200 
krooni, millest 63% oli 42 532 497 krooni ja 37% oli 29 917 703 krooni. 
21 novembri 2002 nõukogu otsusega võeti vastu lisaeelarve kogumahuga 51 000 000 
krooni, millest 38 miljonit krooni planeeriti sihtotstarbeliselt kultuuriehitistele, 7 
miljonit reserveeriti põhikapitali suurendamiseks ja 6 miljonit eraldati jaotusteks. 
 
Eesti Kultuurkapitali nõukogu 03.12.2002 erakorralisel koosolekul otsustati 
suurendada Kultuurkapitali põhikapitali seniselt 20 miljonilt kroonilt 33 miljoni 
kroonini eelmiste perioodide akumuleerunud tulemi  ja 2002 aasta lisaeelarve reservi 
arvelt.  
 
2002 aastal lõpetas tegevuse Eesti Kultuurkapitali kontrollkomisjon, kuna 2003 aastal, 
peale Eesti Kultuurkapitali seaduse muutmise seaduse jõustumist asub tööle 
siseaudiitor. Samuti lõppes kehakultuuri ja spordi sihtkapitali nõukogu volituste 
tähtaeg ning 2003 aasta esimeseks jaotuseks valitakse uus nõukogu koosseis. 
 
2002 aastal jätkati Eesti Kultuurkapitali nõukogu ja sihtkapitalide nõukogude poolt 
eelkäijate algatuste toetamist (stipendiumid "Ela ja sära", tõlkeprogramm "Traducta", 
kirjanduse sihtkapitali loomingulised stipendiumid, ajakirja "Maja" toetamine 
arhitektuuri sihtkapitalis) ning projektide rahastamist esitatud taotluste alusel.  
  
2002. aasta lõpus otsustas kultuurkapitali nõukogu suurendada kultuurkapitali 
aastapreemiaid 80 000.-kroonini ning suurenesid ka sihtkapitalide aastapreemiad 
 
Bilansikirjete ja tulemiaruande tulu- ja kululiikide sisu ning olulised 
muudatused ja nende põhjused võrreldes eelneva aruandeaastaga. 
 
2002. aastal on võrreldes 2001. aastaga olulisemateks muudatusteks bilansis kirjel 
muud lühiajalised nõuded on  üleval  nõue  8 539 778 krooni, mille kohta on 2002. a. 
aastaaruande lisas nr.2 toodud selle tekkimise põhjused. Bilansi kirjel 
kinnisvarainvesteeringud all on korterite ja majade osas teostatud hindamine ning 
need on viidud õiglasesse väärtusesse, mille parimaks indikatsiooniks on turuväärtus. 
Ühe korteri osas toimus ümberklassifitseerimine põhivarast kinnisvarainvesteeringuks 
ning ühe korteri ja ühe maja osas toimus ümberklassifitseerimine pikaajalisest 
finantsinvesteeringust kinnisvarainvesteeringuks. 
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2002 aastal suurendati põhikapitali 33 miljoni kroonini. Bilansi kirje aruandeaasta 
kasum, muudeti kirjeks aruandeaasta tulem, kuna Eesti Kultuurkapitalile 
riigieelarvest laekuvad rahalised vahendid ei saa olla kasum. Samuti muudeti kirje 
eelmiste perioodide jaotamata kasum ümber eelmiste perioodide akumuleerunud 
tulemiks. 
 
Aruandeaasta tegevustulemust on vähendatud nõude allahindluse võrra. Aruandeaasta 
tulemi arvelt toimus 7 miljoni krooni võrra põhikapitali suurendamine. 2002. a. 
aruandeaasta lõplik tegevustulemus on 12 777 215 krooni. 
 
 
Kultuurkapitali administratiivkulud. 
 
Kultuurkapitali administratiivkulud jagunevad neljaks – kantselei, sihtkapitalide, 
maakondlike ekspertgruppide ja kontrollikomisjoni kuludeks. Administratiivkulud 
kokku olid 4,9 miljonit krooni. 
  
Kantselei administratiivkulu oli kokku 3, 029 miljonit krooni, millest 1/3 moodustas 
töötasu. Kantselei ülesandeks on tagada sihtkapitalide ja maakondlike 
ekspertgruppide töö, investeerida põhikapitali, tagada taotlejatele õigeaegne ning 
täpne väljamakse ning kontrollida raha kasutamist. Sihtkapitalide kuludest (1,29 
miljonit krooni) on suurem osa ekspertiisitasudel, mis tuleneb 56 inimese poolt  5664 
taotluste hindamisest. Maakondade kulud (0,528 miljonit krooni) on seotud 15 
maakonnas taotluste vastuvõtmise, raha väljamaksmise ning raamatupidamisarvestuse 
pidamisega. 
 
Eesti Kultuurkapitalis oli 2002.a. hõivatud 133 eksperti ja kantseleis töötas 9 inimest. 
Kantselei töötajate töötasu üldsumma oli 1 121 609 krooni. Tegevjuhtide tasu oli 290 
924 krooni (s.h. puhkusekompensatsioon).   
2002 a. suurendati seoses hasartmängumaksu muutmise seadusega kogu 
kultuurkapitali eelarvet ning pööratakse enim tähelepanu rahastatavate projektide 
sisulisele analüüsile. 
 
 
 
 
Raul Altmäe 
tegevdirektor 
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Tegevdirektori deklaratsioon 
 
Eesti Kultuurkapitali tegevdirektor on Eesti Raamatupidamise seadusest lähtuvalt 
koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis kajastab õigesti ja õiglaselt  vara, 
kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust.  Raamatupidamise 
aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja hea 
raamatupidamistava nõudeid. 
Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist 
mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva 31.12.2002 ja aastaaruande 
koostamispäeva 05.03.2003 vahemikul. 
Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel. 
Raamatupidamise aastaaruande koostamine nõuab hinnangute andmist. Need 
hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil Eesti Kultuurkapitali seisundist ning 
kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamispäeva seisuga. 
Majandusaastal või varasematel perioodidel kajastatud majandustehingute lõplik 
tulemus võib erineda käesoleval perioodil antud hinnangust.  
Tegevdirektor kinnitab 2002.a aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust. 
 
Tallinnas, 05 märtsil 2003.a 
 
         
 
  
 Raul Altmäe  tegevdirektor                   _____________   
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Bilanss    
               Lisa                31.12.02      31.12.01        
AKTIVA        Korrigeeritud 
 
Käibevara 
Raha ja pangakontod      72 635 397   16 962 279     
Aktsiad ja väärtpaberid               1   10 295 989         9 268 325 
Mitmesugused lühiajalised nõuded 
  Mitmesugused  lühiajalised nõuded 2     12 137 107      7 844 661          
  Muud lühiajalised nõuded                                 8 539 778       5 591 460       
  Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded                                 - 8 539 778                   - 5 591 460     
Kokku                                                                             12 137 107     7 844 661             
Viitlaekumised             
   Intressid                    42 149          26 904          
   Muud viitlaekumised                                 5 926             2 425           
Kokku                  48 075                  29 329          
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud                         
Maksude ettemaksud              1 127                               - 
Muud tulevaste perioodide kulud           10 653           29 959  
Kokku              11 780         29 959 
Käibevara kokku                  95 128  348     34 134 553 
Põhivara 
Pikaajalised finantsinvesteeringud    
   Aktsiad ja väärtpaberid             2       800 000      880 000        
Kokku           800 000      880 000        
Mitmesugused pikaajalised nõuded                       -      154 368        
Kinnisvarainvesteeringud             3    3 005 000   2 400 000        
Materiaalne põhivara soetusmaksumuses    4          1 162 771   1 259 695        
Akumuleeritud põhivara kulum                    - 886 965    - 978 739         
Kokku                 275 806      280 956        
Põhivara kokku       4 080 806   3 715 324       
AKTIVA KOKKU                                                      99 209 154                37 849 877 
 
PASSIVA 
 
Lühiajalised kohustused           
Võlad hankijatele                       153 736            28 845              
Maksukohustused                5                 244 388        253 847           
Viitvõlad                                                      
    Võlad töövõtjatele           5                  66 556      126 911              
    Muud viitvõlad                              -   1 180 540  
Kokku                         66 556   1 307 451            
Lühiajalised kohustused kokku                    464 680     1 590 143           
                              
Lühiajalised eraldised 
   Sihtannetused    6    140 000      108 000           
   Eraldised kultuuriobjektide 
   finantseerimiseks   9           42 532 497   - 
Lühiajalised eraldised kokku               42 672 497      108 000            
 
Muud tulevaste perioodide 
ettemakstud tulud              120   - 
                               
Kapital 
Põhikapital            7          33 000 000  20 000 000     
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem                 10 294 642  20 964 348 
Aruandeaasta tulem                            12 777 215               - 4 812 614        
Kapital kokku                56 071 857  36 151 734 
PASSIVA KOKKU                            99 209 154  37 849 877 
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Tulude-kulude aruanne 
     Lisa          2002                  2001          
         Korrigeeritud 
TULUD RIIGIEELARVEST       8 
Eesti Kultuurkapitali tegevuseks                      97 825 703         82 673 973   
Kultuuriobjektide finantseerimiseks        42 532 497         -  
Kokku tulud riigieelarvest                140 358 200       82 673 973        
 
 
KULUD RIIGIEELARVE VAHENDITEST        
vastavalt Eesti Kultuurkapitali seadusele   9 
Stipendiumid, toetused, pensionid       
jm. sihtfinantseerimine eelarvest        71 585 323                          80 125 576           
Eraldised kultuuriobjektide finantseerimiseks                   42 532 497                                          -    
Kokku kulud riigieelarve vahenditest      114 117 820                         80 125 576    
 
 
EESTI KULTUURKAPITALI  
ADMINISTRATIIVKULUD    9           
(Kantselei, sihtkapitalid, kontrollkomisjon, 
maakondlikud ekspertgrupid)  
Mitmesugused tegevuskulud kantselei           1 360 595                             832 248                
  sihtkapitalid                 181 679                             177 592                               
  kontrollkomisjon                   1 828                                 2 196             
  maakondlikud ekspertgrupid              155 134                             125 885                                       
Mitmesugused tegevuskulud kokku              1 699 236                           1 137 921     
                     
 
Tööjõu kulud 
 
Palgakulu                 
  kantselei            1 121 609                          1 084 366    
  sihtkapitalid                812 943                             878 959        
  kontrollkomisjon                44 548                               64 182          
  maakondlikud ekspertgrupid             273 695                             245 422                             
kokku palgakulu            2 252 795                          2 272 929    
Sotsiaalmaksud ja töötuskindlustusmaks 
  kantselei               409 917                             386 386                                       
  sihtkapitalid               296 080                             324 950                             
  kontrollkomisjon                14 925                               21 273         
  maakondlikud ekspertgrupid               99 419                               87 979                                         
kokku sotsiaalmaks ja töötuskindlustusmaks             820 341                             820 588       
 
Põhivara kulum                                      147 597                             146 210        
                      
Kokku Eesti Kultuurkapitali  
administratiivkulud                                 4 919 969                          4 377 648                     
Tegevustulemus eelarve vahenditest       21 320 411                        -1 829 251                        
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TULUD-KULUD    Lisa                2002               2001     
MAJANDUSTEGEVUSEST   
 
Äritulud         8  
Tulud aktsiatelt ja väärtpaberitelt        592 717          799 991 
Intressitulud deposiitidelt         748 250          344 720 
Kasum kinnisvarainvesteeringute 
väärtuse muutusest         365 000       - 
Üüritulud                 120   120 
Muud äritulud                 287                      1 542        
Kokku äritulud       1 706 374                               1 146 373        
              
Ärikulud       9   
Materjal, toore, kaubad ja teenused         104 853           115 183 
Kahjum kinnisvarainvesteeringu 
Väärtuse langusest                135 261 
Muud ärikulud           196 058                                        487     
Kokku ärikulud           300 911                                 250 931             
        
Ärikasum (-kahjum)       1 405 463                                 895 442 
 
Finantstulud        8              
Muud intressi- ja finantstulud                                                    7 703 
Kokku finantstulud                    -                                     7 703                
 
Finantskulud      9              
Kahjum valuutakursi muutustest                341                                     2 048         
Kokku finantskulud                341                                      2 048                                      
 
Aruandeaasta kasum majandustegevuselt                  1 405 122                                 901 097            
 
Nõude allahindlus                           2    2 948 318                     3 884 460  
ARUANDEAASTA TULEM    19 777 215      - 4 812 614      
 
Põhikapitali suurendamine aruandeaasta                                        
tulemi arvelt             7 000 000         - 
ARUANDEAASTA TEGEVUSTULEMUS   
PEALE PÕHIKAPITALI SUURENDAMIST  12 777 215                             -4 812 614                 
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Kapitali muutuse aruanne 
 
   Põhikapital Eelmiste perioodide akumulee- Aruandeaasta 
     ritud tulem   tulem 
Saldod 2001. a. 
auditeeritud aasta- 
aruandes 
31.12.2001  20 000 000  12 145 443  - 3 811 826 
 
Korrigeerimine seoses eelarvest 
laekumise kajastamisega 
tuludes tekkepõhiselt      8 481 127  -    865 527  
 
Korrigeerimine seoses väärt- 
paberite ümberhindami- 
sega turuväärtusesse        139 111 
 
Korrigeerimine seoses korteri 
ümberhindamisega  
turuväärtusesse         198 667 
 
Korrigeerimine seoses maja 
ümberhindamisega  
turuväärtusesse         -    135 261 
 
Saldod peale korrigeerimisi 
 
31.12.2001  20 000 000  20 964 348  - 4 812 614 
 
 
Põhikapitali  
suurendamine  13 000 000              -   6 000 000   - 7 000 000 
 
Aruandeaasta tulemi 
suunamine eelmiste 
perioodide akumuleeri- 
tud tulemisse                             -   4 812 614   4 812 614 
 
Korteri ümberklassi- 
fitseerimine põhivarast 
kinnisvarainvesteeringuks                      142 908 
 
Aruandeaasta tulem       19 777 215 
 
31.12.2002  33 000 000              10 294 642  12 777 215  
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Rahavoogude aruanne 
2002 2001

Korrigeeritud*
1.Rahavood jooksvast tegevusest.
   Puhaskasumi mõju rahavoogudele
Aruandeaasta tegevustulemus 12,777,215   (4,812,614)      
Nõude allahindlus 2,948,318     3,884,460        
Materiaalse põhivara amortisatsioon 200,930        146,210           
Põhivara allahindlus -              5,431               
Põhikapitali suurendamine aruandeaasta tulemi arvelt 7,000,000     -                
Kasum kinnisvarainvesteeringute väärtuse muutusest (365,000)       
Pikaajalise finantsinvesteeringu allahindlus 135,261         
Väärtpaberite üleshindlus algbilansis
Tulu väärtpaberite müügist
Kahjum väärtpaberite müügist -              
Väärtpaberite allahindlus bilansipäeva seisuga
Rahavood  kokku 22,561,463   (641,252)         
Rahavood käibekapitalist
   (välja arvatud rahalised vahendid)
Aktsiate ja väärtpaberite muutus (1,027,664)    3,076,315        
Mitmesuguste nõuete muutus (7,086,396)    (2,756,037)      
Aruandeperioodil laekumata tulud (18,746)         219,585           
Tulevaste perioodide kulude muutus 18,179          (22,715)           
Viitvõlgade muutus (1,240,895)    1,178,758        
Sihtannetuste muutus 32,000          (32,000)           
Eraldised kultuuriobjektide finantseerimiseks 42,532,497   -                  
Maksuvõlgade muutus (9,459)           20,687             
Muud ettemakstud tulud 120               -                  
Hankijatele tasumata võlgade muutus 124,891        (51,802)           
Rahavood käibekapitalist kokku 33,324,527   1,632,791        
Rahavood jooksvast tegevusest kokku 55,885,990   991,539           

2.Rahavood investeerimisest
Kulutused materiaalse põhivara ostuks (310,197)       (134,936)         
Põhivara müük 17,325          -                  
Kulutused väärtpaberite ostuks
Müüdud väärtpaberid müügihinnas
Laekumine investeeringu aktsiakapitali vähendamisest 80,000          140,000           
Rahavood investeerimisest kokku (212,872)       5,064               

Rahavood kokku (1 + 2) 55,673,118   996,603           

Raha ja pangakontod
Perioodi algul 16,962,279   15,965,676      
Perioodi lõpul 72,635,397   16,962,279      
muutus 55,673,118   996,603           

 
* Rahavoogude aruande võrreldavuse saavutamiseks on 2001.a. väärtpaberitega seotud rahavood – 
bruto rahavood väärtpaberite ostuks ja müügist ning kasumi korrigeerimised väärtpaberitega seotud 
kasumite ja kahjumite osas – liidetud kokku reale “Aktsiate ja väärtpaberite muutus”.
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Aastaaruande lisad 
 
Aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid 
 
 
Raamatupidamisarvestuse põhimõtted. 
Eesti Kultuurkapital (edaspidi Kultuurkapital) lähtub raamatupidamise arvestuse 
korraldamisel Eesti Vabariigis kehtivast “Raamatupidamise seadusest”. Oma 
tegevuses lähtutakse “Eesti Kultuurkapitali seadusest”, mis on vastu võetud 
01.06.1994. Kultuurkapitali seaduse muutmise seadused on vastu võetud 18.01.1996., 
05.05.1997, 29.01.2002, 12.06.2002, 19.06.2002, 09.10.2002. 
Eesti Kultuurkapitali põhitegevusest lähtuvalt on koostatud tulude-kulude aruanne, 
mille esimeses osas on kajastatud tulude poolel riigieelarvest laekuvad summad ning 
kulude poolel sihtvahendite väljamaksed ja eraldised kultuuriobjektide 
finantseerimiseks  ning Eesti Kultuurkapitali nõukogu poolt kinnitatud eelarve järgselt 
tehtud administratiivkulud. Kasumiaruande teises osas on Kultuurkapitali 
majandustegevusest saadud tulem, mille kajastamisel on aluseks võetud 
raamatupidamise seaduse lisas 2  toodud kasumiaruande skeem nr. 1.  
 
Arvestuspõhimõtete muudatus 
 
Tuginedes ERJ3 “Finantsinstrumendid” sätetele on 2002.a. raamatupidamise 
aastaaruande koostamisel muudetud aktsiatesse ja väärtpaberitesse tehtud 
investeeringute kajastamise meetodit. Eelnevalt on neid investeeringuid kajastatud 
soetusmaksumuses, 2002.a. aastaaruandes õiglases väärtuses. Seoses arvestusmeetodi 
muutmisega on korrigeeritud võrdlusandmeid bilansis seisuga 31.12.2001.a. ning 
muudatuse mõjuna suurenes eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 139 111 krooni 
võrra. 
 
Tuginedes ERJ6 “Kinnisvarainvesteeringud” sätetele on 2002.a. raamatupidamise 
aastaaruande koostamisel muudetud kinnisvarasse (hooned ja korterid) tehtud 
investeeringute kajastamise meetodit. Eelnevalt on neid investeeringuid kajastatud 
soetusmaksumuses miinus akumuleeritud kulum, 2002.a. aastaaruandes õiglases 
väärtuses. Seoses arvestusmeetodi muutmisega ja vara ümberklassifitseerimisega 
kinnisvarainvesteeringuteks on tehtud vara ümberhindamine õiglasesse väärtusesse 
ning õiglase ja bilansilise maksumuse vahe on kahe kinnisvaraobjekti puhul 
kajastatud eelmiste perioodide akumuleeritud tulemi korrigeerimisena seisuga 
31.12.2001, kokku summas 63 406 krooni. Ühe kinnisvaraobjekti puhul 
võrdlusandmeid 31.12.2001.a. seisuga koostatud bilansis ei ole korrigeeritud, kuivõrd 
puudusid andmed selle objekti turuväärtuse kohta antud seisuga. Ümberhindlus on 
tehtud 31.12.2002.a. seisuga ning õiglase ja bilansilise maksumuse vahe on kajastatud 
eelmiste perioodide akumuleeritud tulemi korrigeerimisena seisuga 31.12.2002, 
kokku summas 142 908 krooni. 
 
Tuginedes ERJ10 “Tulu kajastamine” sätetele on 2002.a. raamatupidamise 
aastaaruande koostamisel muudetud riigieelarvest laekuva tulu arvele võtmise 
meetodit. Eelnevalt on riigieelarvest laekuv tulu võetud arvele laekumise järgi, s.t. 
kassapõhiselt. 2002.a. aastaaruande koostamisel on tulu kajastatud tekkepõhiselt 
vastavalt sellele, kuidas alkoholi- ja tubakaaktsiis ning hasartmängumaks on laekunud 
riigieelarvesse seisuga 31.12.2002.a. Seoses arvestusmeetodi muutmisega on 
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korrigeeritud võrdlusandmeid 2001.a. tulude-kulude aruandes – tulu riigieelarvest 
vähenes 865 527 krooni -  ja korrigeeritud eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 
suurenes seisuga 31.12.2001.a.8 818 905 krooni võrra .  
 
Lühiajaliste finantsinvesteeringute kajastamine 
Lühiajaliste finantsinvesteeringutena arvestatud väärtpaberid, aktsiad ja osad on 
bilansis kajastatud  õiglase väärtuse meetodil (st õiglases väärtuses, millest ei ole 
maha arvatud võimalikke finantsinstrumendi realiseerimisega kaasnevaid 
tehingutasusid). Juhul, kui õiglane väärtus ei ole usaldusväärselt hinnatav, 
kajastatakse lühiajalisi finantsinvesteeringuid korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o. 
algne soetusmaksumus miinus võimalikud allahindlused, kui investeeringu väärtus on 
langenud alla bilansilise väärtuse). 
 
 
 
Nõuete hindamine 
Nõuded on kajastatud bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Nõuete korrigeeritud 
soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus võimalikud 
allahindlused). Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi. Nõuded, mille kohta 
on teada, et nad on lootusetud, on bilansist välja kantud. 
 
 
Kinnisvarainvesteeringud 
Kinnisvarainvesteeringu kajastamisel rakendatakse 01.01.2003.a jõustuvas 
Raamatupidamise Toimkonna juhendis RTJ 6 “Kinnisvarainvesteeringud” 
kirjeldatavaid arvestuspõhimõtteid. Kinnisvarainvesteeringuid kajastatakse bilansis 
õiglase väärtuse meetodil. Kinnisvarainvesteeringutelt ei arvestata amortisatsiooni. 
Bilansipäeval ümberhindlusest tekkivaid kasumeid/kahjumeid kajastatakse 
kasumiaruandes eraldi kirjel “Kasum/kahjum kinnisvarainvesteeringute 
ümberhindlusest”.  
Kinnisvarainvesteeringute hoolduskulud on aruandeaastal kajastatud antud perioodi 
kuludes. 
 
Materiaalne põhivara 
Põhivaradeks loetakse varad, mille soetusmaksumus on suurem kui 10 000 krooni  ja 
kasutusaeg pikem kui üks aasta. Materiaalne põhivara on bilansis kajastatud 
soetusmaksumuses, millest on maha arvestatud akumuleeritud kulum. Materiaalset 
põhivara amortiseeritakse lineaarse meetodi alusel. Arvutitehnikalt arvestatakse 
amortisatsiooni 40 %, inventarilt 20 % ja ehitistelt 5 % aastas. 
 
 
Stipendiumide maksustamine 
Vastavalt Eesti Kultuurkapitali seadusele: 
I peatükk ÜLDSÄTTED  § 1.Eesti Kultuurkapital 
(1) Eesti Kultuurkapital on avalik-õiguslik juriidiline isik, kelle tegevuse eesmärk on 
kunstide, rahvakultuuri ning kehakultuuri ja spordi toetamine rahaliste vahendite 
sihipärase kogumise ja sihtotstarbelise jagamise kaudu ning kes tegutseb käesoleva 
seaduse ja muude õigusaktide alusel. 
Kultuurkapitali stipendiumid võrdsustatakse riiklike stipendiumidega. 
Eelpool toodud eesmärgil makstud summad seega maksustamisele ei kuulu.  



Eesti Kultuurkapitali 2002.a. majandusaasta aruanne 

Tegevdirektori allkiri ___________________ 13 

 
 
Eesti Kultuurkapitali tulud ja kulud 
Tulud alkoholi- ja tubakaaktsiisist ning hasartmängumaksudest (laekumised 
riigieelarvest) kajastatakse alates 2002. aastast raamatupidamises tekkepõhiselt. 2002. 
a. detsembri maksudest laekub tulu jaanuaris 2003. a. Aastabilansipäeva seisuga on 
deebitorides üles võetud nõue Riigikassa suhtes laekumata tulu osas. Muud tulud 
kirjendatakse raamatupidamises vastavalt kehtivale seadusele tekkepõhiselt. 
Sihtstipendiumid, -toetused, elutöötoetused ja muud väljamakstud toetused 
kajastatakse tegelike väljamaksete järgi.  Kohustus väljamakse tegemiseks tekib Eesti 
Kultuurkapitalil rahalise sihtmakse tegemiseks siis, kui füüsiline või juriidiline isik, 
kellele on raha eraldatud on tagastanud allkirjastatud lepingu Eesti Kultuurkapitalile. 
Protokolliliste otsuste järgi eraldati aasta 2001 detsembris rahalisi vahendeid isikutele 
20 470 870 krooni ja 2002 detsembris 25 390 200 krooni.    
Administratiivkulud kajastatakse tekkepõhiselt. 
2002. aastal on vastavalt hasartmaksuseadusele laekunud kultuuriobjektide 
rahastamiseks hasartmängumaksu tuludest 42 532 497 krooni, mis kuulub järgneval 
perioodil väljamaksmiseks vastavalt sõlmitavatele lepingutele. Eelpool toodud summa 
kajastub 2002. a. bilansis passiva poolel lühiajalised eraldised  kultuuriobjektide 
finantseerimiseks.        
 
Lisa 1. Aktsiad ja väärtpaberid. 
 
Lühiajaline finantsinvesteering aktsiatesse ja väärtpaberitesse on kajastatud õiglases 
väärtuses. Täiendav informatsioon  on toodud Tabelis 1 lk.14.   
 
AS Võru Juust ja AS New Economy Ventures aktsiad on otsustatud realiseerida 
pikemas perspektiivis ning seoses sellega on neid kajastatud pikaajaliste 
finantsinvesteeringutena. AS Võru Juust ja AS New Economy Ventures aktsiad ei ole 
börsil kaubeldavad. 
 
Pikaajaline finantsinvesteering aktsiatesse ja väärtpaberitesse on kajastatud 
soetusmaksumuses, kuivõrd õiglast väärtust ei olnud võimalik hinnata usaldusväärsete 
andmete puudumise tõttu turuväärtuse kohta. Täiendav informatsioon on toodud 
Tabelis 2 lk 15. 
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Lisa 2. Mitmesugused lühiajalised nõuded 
 
Mitmesugused lühiajalised nõuded summas 12 137 107 krooni kajastab nõuet 
riigieelarve vastu. 
 
Muud lühiajalised nõuded kajastab endise tegevdirektori A.Viioli vastu esitatud nõue 
suuruses 8 539 778 krooni, mis on tulenevalt selle laekumise tõenäosusest hinnatud 
konservatiivsuse põhimõttel ebatõenäoliselt laekuvaks nõudeks. Kasumiaruandes on 
nõude summa võrra vähendatud aruandeaasta tegevustulemust real “Nõude 
allahindlus”, 2002.a. aastal on kuluks kantud 2 948 318 krooni. 
 
Lisa 3. Kinnisvarainvesteeringud 
 
Korterite ja maja turuväärtust on bilansipäeva seisuga hinnanud litsentseeritud 
kinnisvara hindaja kinnisvarabüroost Ober-Haus Hindamisteenuste OÜ.  
  
 Korterid Majad 
Õiglane väärtus 31.12.2001.a. 500 000 1 900 000 
Ümberklassifitseerimine kinnisvarainvesteeringuks 240 000  
Kasum õiglase väärtuse muutusest 265 000 100 000 
Õiglane väärtus 31.12.2002.a. 1 005 000 2 000 000 
 
2002 aastal on ümberklassifitseeritud pikaajalistest finantsinvesteeringutest 
kinnisvarainvesteeringuks üks korter ja üks maja, mis on kajastatud 
kinnisvarainvesteeringuna korrigeeritud algbilansis.   
 
2002 aastal on ümberklassifitseeritud materiaalsest põhivarast 
kinnisvarainvesteeringuks korter, mis kuulub audiovisuaalse kunsti sihtkapitalile. 
Korter ei ole ostetud kasutamiseks Eesti Kultuurkapitali tegevuse tarbeks. Korterit 
üürib sihtkapitali poolt nimetatud isik. 
 
Kinnisvarainvesteeringutega seotud tulud õiglase väärtuse muutusest ja üüritulud 
kajastatakse ärituludes. Kulu õiglase väärtuse muutusest ning kinnisvaraga seotud 
hooldus- ja muud kulud kajastatakse ärikuludes.     
                 
             2002   2001      
 
Kasum õiglase väärtuse muutusest     265 000    
Korterite üüritulud              120     120  
Kokku äritulud kinnisvarainvesteeringutelt    265 120     120   
   
Korterite ja hoonete hoolduskulud      96 667                   96 466  
Muud korterite ja hoonetega seotud kulud               -                      1 500  
Kokku ärikulud kinnisvarainvesteeringutelt 96 667           97 966         
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Lisa 4.Materiaalne põhivara 
 
Aruandeaasta jooksul on toimunud materiaalse põhivara osas järgmised muudatused: 
 
Soetusmaksumus kokku:   inventar arvutitehnika korter 
Saldo 31.12.2001 1 259 695  766 657   393 038 100 000  
Lisandumised     310 197                       183 605               119 500                7 092 
Väljaminek     407 121                       275 900                 24 129            107 092 
Saldo 31.12.2002 1 162 771  674 362    488 409                       -
      
Akumuleeritud kulum kokku:                 inventar arvutitehnika korter 
Saldo 31.12.2001              978 739                        683 082   285 657            10 000 
Lisandumised                 200 930                        121 316                79 614                
Väljaminek                 292 704                        258 575                24 129             10 000 
Saldo 31.12.2002              886 965                        545 823               341 142                     - 
   
Jääkmaksumus  kokku:  inventar arvutitehnika korter 
Saldo 31.12.2001   280 956    83 575    107 381  90 000 
Saldo 31.12.2002             275 806                         128 539              147 267                      -  
 
Korter on ümberklassifitseeritud kinnisvarainvesteeringuks. (Vt. lisa 3) 
 
 
Lisa 5. Lühiajalised kohustused 
      31.12.2002  31.12.2001    
Võlad töövõtjatele sisaldab:     
Palgavõlgnevust                         6 593          24 000   
Puhkusetasude kohustust                       59 963        102 911    
Kokku                             66 556          126 911   
                     
Maksuvõlad      
Tulumaks                             105 475                             99 835            
Sotsiaalmaks                                     134 656        153 520     
Töötuskindlustusmaks 1%                2 114                                  328 * 
Töötuskindlustusmaks 0,5%                                           2 143                                 164 *                                              
Kokku                                                244 388                          253 847    
           
* Töötuskindlustusmaks on arvestatud 2001. aasta detsembri töötasudelt, mille 
väljamaks toimus jaanuaris 2002. aastal.                          
   
 
Lisa 6. Sihtannetused  
 
31.12.2001. a. jääk on  108 000 krooni. 2002. a. jooksul on  lisandunud annetusi 205 
520 krooni ja väljamakstud  173 520 krooni.   31.12.2002. a.  jääk  on 140 000 krooni.  
 
 
Lisa 7. Põhikapital 
 
§4.Kultuurkapitali vara moodustamine (2) Kultuurkapitali nõukogu eraldab osa 
tuludest põhikapitali täiendamiseks, kusjuures nõukogu ei tohi põhikapitali 
vähendada.  
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31.12.2001. a.  seisuga moodustas põhikapital 20 miljonit krooni. 2002. aastal võttis 
Eesti Kultuurkapitali nõukogu vastu otsuse suurendada põhikapitali 13 miljonit 
krooni. Aruandeaasta tulemi arvelt suurendati 7 miljonit krooni ja eelmiste perioodide 
akumuleeritud tulemi arvelt 6 miljonit krooni. 31.12.2002. a. seisuga moodustas 
põhikapital 33 miljonit krooni. 
 
 
Lisa 8. Eesti Kultuurkapitali tulud 
            2002           2001 
                                                                       
Tulud riigieelarve vahenditest jagunevad järgmiselt 
Laekumised alkoholi- ja tubakaaktsiisist 
ning hasartmängumaksust 
Eesti Kultuurkapitali tegevuseks            97 825 703 82 673 973 
Laekumised hasartmängumaksust kultuuriobjektide  
finantseerimiseks               42 532 497 
Kokku            140 358 200  82 673 973 
 
Vastavalt hasartmängumaksu seaduse muudatusele laekub tulu hasartmängumaksust 
Eesti Kultuurkapitali arvele alates 01.04.2002. aastast järgmiselt: 37% summast on 
Eesti Kultuurkapitali tegevuseks ja 63% on ettenähtud kultuuriobjektide 
finantseerimiseks.  
 
Tulud majandustegevusest -vastavalt Eesti Kultuurkapitali seaduse § 6. 
Kultuukapitali majandustegevus.(1) Kultuurkapitali majandustegevus on piiratud 
käesoleva seadusega.  
(2) Kultuurkapitalil on õigus käesolevas seaduses ettenähtud ülesannete täitmiseks:  
1)hoiustada rahalisi vahendeid; 
2)osta ja müüa võlakirju, kuid mitte üle 30 protsendi oma põhikapitalist; 
3)osta ja müüa aktsiaid, kuid mitte üle 30 protsendi oma põhikapitalist; 
4)osta ja müüa investeerimisfondide osakuid, kuid mitte üle 20 protsendi oma 
põhikapitalist; 
5)osta kinnisvara, kuid mitte üle 20 protsendi oma põhikapitalist, omandada 
kinnisvara ning müüa oma põhitegevuseks mittevajalikku kinnisvara; 
6)omandada ja võõrandada vallasvara; 
7)korraldada tuluüritusi ja seaduses sätestatud alusel loteriisid; 
8)levitada oma sümboolikaga tooteid; 
9)anda rendile kinnis- ja vallasvara.  
 
          2002        2001      
                                                                      
aktsiatelt jm. väärtpaberitelt                           592 717            799 991             
   s.h. dividenditulu              123 500      128 000  
Intressitulud deposiitidelt                         748 250                    344 720     
üüritulud                   120             120    
muud äritulud                                              287                        1 542 
muud finantstulud             -          7 703  
Kokku                         1 706 374                 1 154 076            
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Tulud sihtannetustest - vastavalt Eesti Kultuurkapitali seadusele § 5 Varalised annetused ja 
pärandused. Sihtotstarbelisi annetusi ja pärandusi võib Kultuurkapital kasutada ainult 
annetaja või pärandaja näidatud eesmärgil. 
Kuna sihtannetused laekuvad  konkreetse eesmärgiga, siis Kultuurkapitali tulude-kulude 
aruandes neid ei kajastata. Eelpool toodud laekumiste ja väljamaksete kohta peetakse eraldi 
arvestust bilansi kirjel  sihtannetused. 
 
 
Lisa 9. Kultuurkapitali kulud 
 
Sihtvahendite väljamaksed. 
Vastavalt Kultuurkapitali seadusele § 2. Kultuurkapitali ülesanded: 
1)toetada kunstide ja spordi edendamise, tutvustamise ja populariseerimise projekte, 
loomingulisi ühendusi, kultuuri- ja spordialaseid teadusuuringuid ning soodustada 
kunstide, rahvakultuuri ning kehakultuuri ja spordi arengut; 
2)toetada  silmapaistnud kunsti- ja sporditegelasi, kunsti- ja sporditegelaste surma 
puhul nende perekondi; 
3)toetada mingil kultuuri- või spordialal andekaid ja arenguvõimelisi isikuid ning 
võimaldada neile enesetäiendust; 
4)toetada kunsti- ja sporditegelaste mälestuse jäädvustamist; 
5)toetada riiklikult tähtsate kultuuriehitiste rajamist ja renoveerimist.  
 
Aruandeaastal toimus neli rahaliste sihtvahendite jaotamist stipendiumide, toetuste ja 
elutöö toetuste väljamaksmiseks. Tähtajaks laekunud taotlused vaadatakse 
sihtkapitalide nõukogude poolt läbi ja võetakse vastu nõukogu otsus konkreetsetele 
juriidilistele või füüsilistele isikutele rahaliste maksete tegemiseks. Kohustus raha 
väljamaksmiseks tekib Kultuurkapitalil peale asutuse või isikuga siht-, toetuse- või 
loomingulise stipendiumi lepingu sõlmimist. Seepärast ei kajastata Kultuurkapitali 
aastaaruandes 31.detsember 2002.a. seisuga võlgnevust nende füüsiliste- ja juriidiliste 
isikute suhtes enne lepingu sõlmimist. Vastavalt  lepingule kohustub Kultuurkapital 
hiljemalt kahe nädala jooksul, peale lepingu sõlmimist, tasuma saajale lepingus 
toodud summa. 
Detsembris võetakse sihtkapitalide poolt vastu otsused neljanda jaotuse summade 
väljamaksmiseks. Väljamaks toimub valdavalt järgmise aasta jaanuaris, kui saaja 
poolt on Eesti Kultuurkapitalile leping tagasi saadetud. Seega bilansipäeva seisuga 
kajastatud aruandeaasta tulem ei ole saadud tulu vaid see läheb sihtfinantseerimise 
maksete tegemiseks järgmisel perioodil.  
 
Väljamaksed sihtvahenditest Eesti Kultuurkapitali koosseisus olevate sihtkapitalide 
lõikes on alljärgnevad: 
 
             2002          2001 
                                     
Kehakultuur ja sport   6 160 293   6 644 856 
Kirjandus    6 377 027   6 765 425 
Helikunst    8 347 762   9 077 419 
Kujutav- ja rakenduskunst  7 300 204   7 649 730 
Arhitektuur    4 802 493   5 797 911 
Näitekunst    7 017 723   7 596 324 
Audio-visuaalne kunst  7 562 128   8 243 112 
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Rahvakultuur    7 613 284   7 554 338 
     
Kultuurivaldkondade vahelised 
toetused ja stipendiumid: 
 eraldised toetusteks maakondade    
 ekspertgruppide kaudu  9 285 657   8 950 981             
 projektide finantseerimiseks    3 819 852   7 654 380     
 elutöö toetusi *     3 298 900   4 191 100 
Kokku              71 585 323            80 125 576  
 
* Elutöötoetused on alates juunist 1999. a. viidud iga sihtkapitali eraldusteks. 
 
Tulude-kulude aruande kulude poolel kulud riigieelarve vahenditest  on kajastatud 42 
532 497 krooni, mis on eraldised kultuuriobjektide finantseerimiseks. Väljamaks 
toimub 2003. aastal vastavalt sõlmitud lepingutes toodud graafikule.               
                                  
. 
Eesti Kultuurkapitali riigieelarvest     
finantseeritavad administratiivkulud             2002   2001   
kantselei           3 039 718      2 449 210                      
sihtkapitalid           1 290 702      1 381 501 
kontrollkomisjon               61 301           87 652 
maakondade ekspertgrupid            528 248         459 286 
Kokku               4 909 969                  4 377 649        
   
 
Eesti Kultuurkapitali majandustegevuse kulud  
 
              2002                    2001          
                
Ärikulud 
kinnisvara haldamisega seotud kulud       96 667   98 167 
väärtpaberikonto hooldustasu                    6 446     4 758 
teenus- ja komisjonitasud           1 740   12 258 
kahjum kinnisvarainvesteeringu 
väärtuse langusest                    135 261  
muud ärikulud          196 058        487 
Ärikulud kokku         300 911                    250 931          
Finantskulud                 341                2 048           
Kokku            301 252            252 979 
                           
 
 
Lisa 10. Potentsiaalsed kohustused 
 
Seisuga 31.12.2002 on bilansis kajastatud mitmesuguste nõuete all nõue endise 
tegevdirektori Avo Viioli vastu summas 8 539 778 krooni, mis on tekkinud aastatel 
1999-2002 rahaliste vahendite seadusevastaselt omandamise läbi. Kuna nõude 
laekumine on praeguseks teadaolevatel andmetel suures osas ebatõenäoline kuid 
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võimaliku laekumise suurust on raske hinnata, siis oleme nõude kogu ulatuses 
kandnud ebatõenäoliselt laekuva nõudena kuludesse. 
 
Maksustamise, s.t. nimetatud nõude kuludesse kandmisega kaasneva võimaliku 
maksuriski tõenäosuse hindamisel oleme seisukohal, et tulumaksuseaduses puuduvad 
otseselt töötaja poolt seaduserikkumise tulemusel tekitatud varalise kahju 
maksustamist käsitlevad sätted, kui nimetatud nõue on juriidiliselt Avo Viioli isiku 
vastu endiselt üleval. 
 
Samas ei ole aastaaruande koostamise hetke seisuga nii kehtiva halduspraktika kui 
kohtupraktika poolt nimetatud probleemi võimalik tõlgendamine maksustamise 
seisukohast veel piisavalt sisustatud, et oleks üheselt võimalik välistada maksuriski 
tekkimist. 
 
Eeltoodu tõttu eksisteerib Eesti Kultuurkapitalil potentsiaalne kohustus kuluks kantud 
nõude summalt arvestatava tulumaksu ja sellega seotud maksuintressi osas, kuid selle 
kohustuse täitumise tõenäosusele ei ole võimalik antud hetkel hinnangut anda. 
 
 
Lisa 11. Bilansiväline vara 
 
Raamatupidamises peetakse ka bilansivälise vara arvestust, milleks on kontori 
inventar soetusväärtusega alla 10 000 krooni. See on soetamise hetkel kantud 
Kultuurkapitali kuludesse. Seisuga 31.12.2002 oli sellise vara väärtus 24 830 krooni. 
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Tegevdirektor, Raul Altmäe, on koostanud 31.12.2002 lõppenud majandusaasta 
tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande. Nõukogu on tegevdirektori poolt 
koostatud aruanded ja audiitori järeldusotsuse läbi vaadanud. 
Majandusaasta aruanne on kinnitatud Eesti Kultuurkapitali nõukogu koosolekul 28. 
märtsil  2003. a.  
       Nimi       Kuupäev        Allkiri 
 
Tegevdirektor:   Raul Altmäe  ..................... .......................... 
 
Nõukogu: 
Nõukogu esimees:  Margus Allikmaa ..................... .......................... 
 
 
Nõukogu aseesimees:  Kalev Kesküla  ..................... .......................... 
 
 
Nõukogu liige:  Ülar Mark  ..................... .......................... 
 
 
Nõukogu liige:  Ketli Tiitsar  ..................... ......................... 
 
 
Nõukogu liige:  Ivo Eesmaa  ..................... ......................... 
 
 
Nõukogu liige:  Peep Puks  ..................... ......................... 
 
 
Nõukogu liige:  Enn Veskimägi ..................... ......................... 
 
 
Nõukogu liige:  Rene Eespere  ..................... ......................... 
 
 
Nõukogu liige:  Kristiina Garancis ..................... ......................... 
 
 
Nõukogu liige:  Aare Järvan  ..................... ......................... 
 
 
 


