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TEGEVUSARUANNE 
 

Üldine informatsioon   
Eesti Kultuurkapital (edaspidi ka Kultuurkapital) on avalik-õiguslik juriidiline isik, mille 

tegevuse eesmärk on kunstide, rahvakultuuri, kehakultuuri ja spordi edendamine ning 

kultuuriehitiste rajamise ja renoveerimise toetamine rahaliste vahendite sihipärase 
kogumise ja sihtotstarbelise jagamise kaudu.  

 

Seadusest tulenevalt on Kultuurkapitali ülesanne toetada kaunite kunstide, rahvakultuuri 

ning kehakultuuri ja spordi edendamise, tutvustamise ja populariseerimise projekte, samuti 

loomingulisi ühendusi, ka kultuuri- ja spordialaseid teadusuuringuid, kunsti- ja 

sporditegelaste mälestuste jäädvustamist, kultuuri- või spordialal andekaid ja 

arenguvõimelisi isikuid ning võimaldada neile enesetäiendamist, silmapaistnud kunsti- ja 

sporditegelasi makstes neile elutöötoetuseid või nende surma puhul toetada nende 

perekondi. Veel on Kultuurkapitali ülesanne toetada riiklikult tähtsate kultuuriehitiste 

rajamist ja renoveerimist. 
 

Kultuurkapital jagab toetuseid valdkondlike sihtkapitalide, maakondlike ekspertgruppide 
ning nõukogu loodud programmide kaudu. Lisaks jagab Kultuurkapitali nõukogu 

valdkondade vahelisi ja üleseid toetuseid.  

 

Kultuurkapitali majandustegevus 2021. aastal 
Kultuurkapitali iga-aastase eelarve koostamise aluseks on Rahandusministeeriumi poolt 
tehtav alkoholi- ja tubakaaktsiisimaksu  ning hasartmängumaksu laekumiste prognoos 

järgmiseks eelarveaastaks. Alkoholi- ja tubakaaktsiisist laekub seaduse alusel 

Kultuurkapitalile 3,5% ning hasartmängumaksust 47,8%. Need kaks laekumist annavad 

valdava osa Kultuurkapitali tuludest. Vara paigutamisest, majandustegevusest või 

annetustest ja pärandustest saadav tulu on vaid mõni protsent.  
 

2021. aasta eelarve tuludeks ja sellele vastavateks kuludeks kinnitas Kultuurkapitali nõukogu  

31,3 miljonit eurot. Kultuurkapitali tuluks kujunes 2021. aastal 33,4 miljonit eurot. See oli 

6,7% parem tulemus, kui  eelarvet tehes loodeti ja 10,8% enam kui aasta varem, kui tulu oli 

30,1 miljonit eurot.  

 
Kultuurkapitali tulud jagatakse vastavalt seadusele suuremate kulugruppide vahel. 2021. 

aasta hasartmängumaksu laekumisest 60,6% ehk 10,035 miljonit eurot suunati arvestusliku 
eraldisena riiklikult tähtsate kultuuriehitiste sihtfinantseerimiseks, millest kasutati ära 8,145 

miljonit eurot. 2020. aastal oli arvestuslik eraldis 8,517 miljonit eurot ja ära kasutati 8,145 

miljonit eurot. 
 

Suurimaks kulugrupiks, kuhu tulud vastavalt seadusele suunatakse, on eraldised toetuste 

jagamiseks. 2021. aastal moodustati eraldisi kokku summas 22,6 miljonit eurot, 2020. aastal 
moodustati eraldisi summas 19,8 miljonit eurot. Nende summade piires saab sõlmida 

lepinguid stipendiumide, toetuste ja preemiate maksmiseks.   
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2021. aastal laekus taotlusi 13 912, mis on poolteist tuhat  taotlust vähem, kui oli aastatel 

2018 või 2019.  Ka 2020. aastal oli taotlusi oluliselt vähem kui eelnenud aastatel.  

 

Taotluste arvu vähenemine koroona-aastatel ei tähendanud seda, et esitatud taotluste 

rahaline maht oleks olnud proportsionaalne taotluste arvuga ehk samuti vähenenud. 

Tegelikkus oli vastupidine. 2021. aastal esitati Kultuurkapitalile taotlusi kokku 52,9 miljoni 

euro ulatuses, mis oli 18% enam, kui aasta varem ja lausa 24,5% enam kui kolm aastat tagasi. 
Ülevaate laekunud taotluste rahalistest mahtudest annab järgmine graafik: 
  

Graafik 1: Taotluste rahaline maht aastatel 2018-2021 

 

2021. aasta kõigi aegade suurimale taotluste rahalisele mahule vastas ka kõigi aegade suurim 

eelarve. Toetuste, stipendiumite, elutöötoetuste ja preemiatena väljamaksmiseks sõlmiti 

lepinguid kogusummas 22,5 miljonit eurot. See summa kajastub ka kuluaruandes. Küsitud 

toetuste rahalisest mahust rahuldati 42,5%. 2020. aastal oli vastav summa 18,5 miljonit 

eurot ehk lepinguteni jõudis 53,1% taotlustest. 2019. aastal rahuldati taotluste rahalisest 

mahust 45,3% ja veel aasta varem 44,9%. Ka maakondlike ekspertgruppide ja sihtkapitalide 

poolt tehtud eraldusotsused säilitasid aastate jooksul väljakujunenud proportsioonid. 

Ülevaate viimase nelja aasta eraldusotsuste rahalistest mahtudest annab järgmine graafik:  
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Graafik 2: Eraldusotsuste rahaline maht ja jaotus aastatel 2018-2021 

 
Kultuurkapitali 2021. aasta halduskulud, sh nõukogu ja komisjonide kulud, personali 

töötasud, amortisatsioon, ruumide rent jne, olid kokku 1,3 miljonit eurot.  2020. aasta 

halduskulud olid 1,2 miljonit eurot. Oluline on siinkohal märkida, et Kultuurkapitali 
halduskulud moodustavad kuludest alla viie protsendi, 2021. aastal näiteks 4,1% (2020. 

aastal 4,3%).  

 

Kokkuvõtvalt saab 2021. aasta kohta öelda, et oli stabiilne aasta. Võrdluses varasemate 

aastatega kasvasid Kultuurkapitali tulud ja põhiline osa kasvust saadi hasartmängumaksu 
paremast laekumisest, taotluste arv vähenes, aga kasvas taotluste rahaline maht ning 

taotlusi rahuldati protsentuaalselt samas mahus.   

 

Kultuurkapitali taustategevused 2021. aastal  
Üheks peamiseks 2021. aasta tööks oli jätkuvalt Kultuurkapitali järelevalve süsteemi, -korra 
ning protseduuride uuendamine. Eesmärgiks on luua halduskoormust vähendav ning 

taotlejaid hoidev süsteem, kus kontroll ei hõlmaks enam 100% kuludokumentide lisamist ja 

kontrollimist. Samuti peab uus süsteem võimaldama saada ülevaadet projektide 

kogukuludest. Järelevalve süsteemi uuendamiseks vajab parandamist ka taotluskeskkond. 

Ettevalmistav töö jõudis 2021. aastal peaaegu lõpusirgele. Järelevalve uusi põhimõtteid 

sõnastav dokumentatsioon ning sellega kaasnevad tegevused on võimalik 2022. aasta 

jooksul ette valmistada ja alates 2022. aasta lõpust ka rakendada. Ka mitmed siseauditid on 
viidanud vajadusele järelevalve korda uuendada. 

 
2021. aastal viidi läbi struktuuritoetuse meetme „2014-2020.12.3 Avalike teenuste 

pakkumise arendamine“ taotlusvooru „Avalike teenuste arendamise eel-, äri- ja 

kasutatavuse analüüside läbiviimine - 18.05.2015-31.08.2023“ toel „Kultuuri- ja 

spordivaldkonna rahastusandmetel põhineva andmemudeli loomise eelanalüüsi ja 
prototüübi loomise“ projekt. Analüüsiti võimalust luua üleriigiline kultuuri- ja 

spordivaldkonna toetustegevuste koondandmestik ning tuua välja võimalikud kitsaskohad, 
mille lahendamisega Kultuurkapital saaks ka projektijärgselt edasi töötada. Samuti loodi 

näidisena prototüüp-andmemudel, millele saaks teha toetusi puudutavaid päringuid. 2022. 
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aastal saab andmemudelit täiustada ning anda see ekspertide käsutusse, et otsuste 

tegemiseks oleks võimalik kergemini tausta andmeid otsida. 

 

Riigikogu kinnitas uue riiklikult tähtsate kultuuriehitiste pingerea. 2021. aasta 13. septembri 

istungil võttis Riigikogu vastu otsuse, millega kinnitati riiklikult tähtsate kultuuriehitiste 

pingerida järgmiselt: Tartu südalinna kultuurikeskus, Narva Kreenholmi kultuurikvartal 

„Manufaktuur“, Arvo Pärdi nimeline muusikamaja Rakveres, rahvusooperi praeguse hoone 
juurdeehitus ja Tallinna filmilinnak.  

 

Oktoobris toimus sihtkapitalide ekspertidele suunatud töötuba ehk kärajad  „Kultuuri 

toetamisest ja toetajate rollidest“. Eesmärk oli sõnastada Kultuurkapitali  arendamist vajavad 

suunad või tegevused, mis sobituksid ka laiemasse kultuuri toetamise konteksti, vastaksid 

kaasaegsele käsitlusele digitaalsest asjaajamisest ning olulise teemana oli laual ka küsimus 

ülesannete jagunemisest ministeeriumite ja Kultuurkapitali vahel. Kärajate käigus 

formuleerunud ettepanekuid realiseeritakse vastavalt võimalustele järgnevatel aastatel.  

 

Seadusest tulenevalt selgusid sihtkapitalide uued koosseisud. Kultuuriminister kinnitas 3. 
novembril Kultuurkapitali seitsme sihtkapitali uued koosseisud järgmiseks kaheks aastaks. 

Kehakultuuri ja spordi sihtkapitali uus koosseis alustas tööd juba alates 17. veebruarist 2021.  

 
Aasta jooksul vahetus kaks korda Kultuurkapitali nõukogu esimees. Vastavalt seadusele juhib 

Kultuurkapitali nõukogu tööd kultuuriminister. 26. jaanuaril 2021. aastal lõpetas töö valitsus, 

mille kultuuriminister oli Tõnis Lukas ja asemele tuli valitsus, mille kultuuriministriks nimetati 

Anneli Ott ja temast sai automaatselt kohe ka uus Kultuurkapitali nõukogu esimees. Alates 3. 

novembrist 2021 alustad tööd uus kultuuriminister Tiit Terik, kes samast päevast täitis ka 
Kultuurkapitali nõukogu esimehe ülesandeid. Samast kuupäevast lõpetas oma töö ministrina 

ja nõukogu esimehena Anneli Ott.   

 

Novembris kinnitas valitsus Kultuurkapitali nõukogu uue koosseisu aastateks 2021-2023. 

Vastavalt seadusele on Kultuurkapitali nõukogul 11 liiget. Neist 8 liiget esindavad 

sihtkapitale, üks igast kapitalist, üks liige esindab rahandusministrit, üks  nõukogu liige 

kultuuriministrit ja nõukogu esimehena alati kultuuriminister. Kuna aasta lõpus vahetusid 

seitsme sihtkapitali koosseisud ja vahetus ka kultuuriministri esindaja,  pidigi valitsus 

kinnitama nõukogu uued liikmed. 

 
Novembris valis nõukogu Kultuurkapitalile uue juhataja. Senine juhataja Kertu Saks soovis 

töö Kultuurkapitalis lõpetada ja seetõttu toimus uue juhataja leidmiseks avalik konkurss.   

Nõukogu otsustas valida uueks juhatajaks Margus Allikmaa, kes alustas tööd Kultuurkapitalis 

1. veebruaril 2022. Kertu Saks lõpetas töö Kultuurkapitalis 13. detsembril 2021. Vahepealsel 
ajal täitis juhataja ülesandeid pearaamatupidaja Marika Pihl. 

 

Lähiaastate arengud 
Kultuurkapitali tulud moodustuvad valdavalt alkoholi- ja tubakaaktsiisi ning 
hasartmängumaksu laekumiste alusel. Rahandusministeeriumi prognoosi kohaselt kasvab 

2022. aasta alkoholi- ja tubakaaktsiisist tulev maksulaekumine 4,7% ning hasartmängumaksu 

laekumine 9,8%. Nende kahe maksulaekumise kasvu alusel on prognoositud Kultuurkapitali 
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2022. aasta eelarveks 33,2 miljonit eurot. Võrreldes 2021. aastaga eelarvega, mis oli 31,3 

miljonit eurot,  on tulude kasvuks prognoositud 6,1%  ehk 1,9 mln eurot. 

2022. aasta eelarve tuludest ei ole plaanis suunata vahendeid põhikapitali täiendamiseks ja 

reserviks. 

Proportsionaalselt tulude suurenemisega suurendatakse ka toetuste maksmiseks minevaid 

summasid ning halduskulusid.  

 

Juhtimine 
Kultuurkapitali tegevust juhib Kultuurkapitali nõukogu, kuhu kuulub 11 liiget. Nõukogu 

esimeheks on seadusest tulenevalt alati kultuuriminister. Nõukogusse kuuluvad lisaks 

kultuuriministrile Kultuurkapitali sihtkapitalide poolt valitud esindajad, üks kultuuriministri 

nimetatud esindaja ning üks rahandusministri nimetatud esindaja. Nõukogu liikmete 

volituste tähtaeg on kaks aastat. Nõukogu liikmed 2021. aastal olid:  

Tiit Terik – kultuuriminister ja nõukogu esimees alates 03.11.2021;   

Peeter Lusmägi – kehakultuuri ja spordi sihtkapitali esindaja;  

Lauri Kärk – audiovisuaalse kunsti sihtkapitali esindaja kuni 03.11.2021; 

Kaarel Kuurmaa – audiovisuaalse kunsti sihtkapitali esindaja alates 03.11.2021;  
Jaak Allik – näitekunsti sihtkapitali esindaja;  

Jorma Sarv – rahvakultuuri sihtkapitali esindaja, nõukogu aseesimees;  

Mait Väljas – arhitektuuri sihtkapitali esindaja;  
Berk Vaher – kirjanduse sihtkapitali esindaja;  

Marje Lohuaru – helikunsti sihtkapitali esindaja;  

Maarin Ektermann – kujutava ja rakenduskunsti sihtkapitali esindaja;  

Mart Laar – kultuuriministri esindaja kuni 03.11.2021;   

Jaan Manitski  - kultuuriministri esindaja alates 03.11.2021; 

Anu Saluäär-Kall – rahandusministri esindaja kuni 13.05.2021;  

Anu Alber – rahandusministri esindaja alates 13.05.2021; 

Tõnis Lukas – kultuuriminister ja nõukogu esimees kuni 26.01.2021;  

Anneli Ott – kultuuriminister ja nõukogu esimees alates 26.01.2021 – 03.11.2021.  

 
Igapäevaselt juhib ja esindab Kultuurkapitali juhataja. 13. detsembrini 2021 oli 

Kultuurkapitali juhatajaks Kertu Saks ja alates 13. detsembrist 2021 kuni 1. veebruarini 2022 

täitis juhataja ülesandeid Kultuurkapitali pearaamatupidaja Marika Pihl.  

 

 

Nõukogu ja juhatuse tasud 
Aruandeaastal maksti juhatajale ametilepingu alusel tasusid kokku summas 47 240 eurot.  

2021. aastal on Eesti Kultuurkapitali nõukogu liikmetele makstud tasusid kokku summas 45 
195 eurot ning auditikomitee liikmetele summas 520 eurot. 

 

Sündmused pärast aruandekuupäeva 
Raamatupidamisaruande koostamise perioodil ei ole toimunud sündmusi, mis võiksid 

mõjutada 2021. aasta majandustulemusi. Ka ei ole selle aja jooksul toimunud Kultuurkapitali 
tegevuskeskkonda oluliselt mõjutavaid poliitilisi, sotsiaalseid ega majanduslikke muutusi. 

Samuti puuduvad finantsinstrumentide finantsriskid ning aruande koostamise perioodil ei 

ilmnenud valuutakursside, intressimäärade ja börsikursside muutumisega seonduvaid riske. 
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RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE  
 

Bilanss 
 

 Lisa nr 31.12.2021 31.12.2020 

VARAD     

Käibevara    

Raha  2 11 010 285 9 743 072

Lühiajalised finantsinvesteeringud 3 2 090 864 2 082 795

Nõuded ja ettemaksed 4 7 567 454 5 670 863

Käibevara kokku  20 668 602 17 496 730

Põhivara   

Kinnisvarainvesteeringud 5 146 313 152 913

Materiaalne põhivara 6 0 826

Immateriaalne põhivara 6 15 015 17 217

Põhivara kokku  161 328 170 956

VARAD KOKKU  20 829 930 17 667 686

KOHUSTISED JA NETOVARA    

Lühiajalised kohustised   

Võlad ja ettemaksed 8, 9 97 694 293 256

Toetuste kohustised 10 2 572 045 1 862 580

Lühiajalised eraldised 11 5 544 183 4 315 554

Lühiajalised kohustised kokku  8 213 922 6 471 389

KOHUSTISED KOKKU  8 213 922 6 471 389

Netovara   

Põhikapital  2 109 084 2 109 084

Akumuleeritud tulem   9 087 212 6 895 699

Aruandeaasta tulem   1 419 712 2 191 513

NETOVARA KOKKU  12 616 008 11 196 297

KOHUSTISED JA NETOVARA KOKKU  20 829 930 17 667 686
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Tulemiaruanne 
 

 Lisa nr 2021 2020 

TULUD    

Tulud alkoholi- ja tubakaaktsiisi ning 
hasartmängumaksu laekumistest Kultuurkapitali 
tegevuseks 

 
 

12 32 893 836 29 560 851 

Tulud annetustest 13 465 875 481 714 

Tulem vara investeerimisest 3 11 596 42 046 

Muud tulud  10 77 

Tegevustulud kokku  33 371 317 30 084 689 

KULUD    

Tegevuskulud    

Eraldatud stipendiumid, toetused ja preemiad 14 -22 512 181 -18 508 564 

Kultuuriobjektide finantseerimise kulud 15 -8 145 360 -8 145 360 

Tulem kinnisvara haldamisest 16 -2 913 -31 981 

Tööjõu- ja majandamiskulud 17, 18, 19 -1 307 364 -1 228 341 

Tegevuskulud kokku  -31 967 819 -27 914 246 

Aruandeperioodi tegevustulem  1 403 498 2 170 443 

Finantstulud ja -kulud 2 16 213 21 071 

ARUANDEPERIOODI TULEM  1 419 712 2 191 513 
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Rahavoogude aruanne 
 

 Lisa nr 2021 2020 

Rahavood põhitegevusest   

Aruandeaasta tegevustulem  1 403 498 2 170 443 

Korrigeerimised    

 Põhivara kulum ja väärtuse langus 6 3 028 15 437

 Kinnisvarainvesteeringute kulum ja väärtuse langus 5 6 600 6 050

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus 4 -1 896 591 -561 084 

Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete 
muutus 8,9 513 903 -229 957 

Eraldiste muutus 11 1 228 629 -1 201 795 

Kokku rahavood põhitegevusest   1 259 068 199 094 

Rahavood investeerimistegevusest    

Finantsinvesteeringute soetus  -1 931 904 -1 544 996 

Finantsinvesteeringute müük  1 923 836 1 507 830 

Laekunud intressid 2 16 213 21 071 

Kokku rahavood investeerimistegevusest  8 145 -16 096 

RAHAVOOD KOKKU  1 267 213 182 998 

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 2 9 743 072 9 560 073 

Raha ja raha ekvivalentide muutus  1 267 213 182 998 

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 2 11 010 285 9 743 072 

  sh tähtajalised deposiidid 2 000 000 2 000 000 
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Netovara muutuste aruanne 
 
 

 Põhikapital 
Eelmiste perioodide 

akumuleeritud 
tulem 

Aruandeaasta 
tulem 

Kokku 

Saldo 31.12.2019 2 109 084 6 408 024 487 674 9 004 783 

Eelmise aruandeaasta tulemi 
suunamine eelmiste perioodide 
akumuleeritud tulemisse 0 487 674 -487 674 0 

 
Aruandeaasta tulem 0 0 2 191 513 2 191 513 

Saldo 31.12.2020 2 109 084 6 895 699 2 191 513 11 196 297 

Eelmise aruandeaasta tulemi 
suunamine eelmiste perioodide 
akumuleeritud tulemisse 0 2 191 513 -2 191 513 0 

Aruandeaasta tulem 0  1 419 712 1 419 712 

Saldo 31.12.2021 2 109 084 9 087 212 1 419 712 12 616 008 
 

 
Akumuleeritud tulem bilansipäeva seisuga on 10 506 924 eurot.  
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Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamise arvestusmeetodid ja hindamise alused 
 

Üldpõhimõtted 
Eesti Kultuurkapitali 2021. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti 
finantsaruandluse standardiga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse 
põhimõtetele. Eesti finantsaruandluse standard on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise 
seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid ning 
Avaliku sektori finantsarvestuse ja -aruandluse juhend.  
 
Juhul kui Avaliku sektori finantsarvestuse ja -aruandluse juhendi nõuded erinevad Raamatupidamise 
Toimkonna poolt väljaantud juhenditest, lähtutakse Avaliku sektori finantsarvestuse ja -aruandluse 
juhendi nõuetest, välja arvatud stipendiumide, preemiate ja toetuste eraldamise kajastamine. 
Stipendiumide, preemiate ja toetuste eraldamise kajastamisel lähtutakse Raamatupidamise 
Toimkonna poolt väljaantud juhenditest, mis võimaldavad õiglasemalt kajastada tehtud otsuste mõju 
perioodi tulemile. 
 
Eesti Kultuurkapitali raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatakse Eesti Vabariigi 
raamatupidamise seaduses kehtestatud bilansiskeemi. Tulemiaruanne on koostatud 
raamatupidamise seadusega kehtestatud kasumiaruande skeemi 2 põhjal, mille kirjete struktuuri on 
muudetud lähtudes Eesti Kultuurkapitali tegevuse eripärast. 
 
Majandusaasta algas 1. jaanuaril 2021 ja lõppes 31. detsembril 2021. Raamatupidamise 
aastaaruanne on koostatud eurodes. 
 
Majandustehinguid kirjendatakse soetamismaksumuse printsiibi järgi nende tekkimise momendil 
tegelikus väärtuses.  

 
 

Raha ja raha ekvivalendid 
Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid ja lühiajalisi 
pangadeposiite tähtajaga kuni 3 kuud. Investeerimisportfellis olev raha ning raha ekvivalendid 
kajastatakse lühiajaliste finantsinvesteeringutena.  
 
Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid põhitegevusest kaudsel meetodil. Investeerimis- 
ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.  
 
Raha hoidmisel ja paigutamisel lähtutakse printsiibist, et ühte krediidiasutusse paigutatud hoius ei 
või moodustada rohkem kui 40% Kultuurkapitali varast (alus: Eesti Kultuurkapitali seaduse § 6¹ lg 7). 
 
 

Tulude ja kulude arvestus 
Eesti Kultuurkapitali tulu moodustub riigieelarvesse laekunud alkoholi- ja tubakaaktsiisist, 
hasartmängumaksust, Kultuurkapitali heaks tehtavatest varalistest annetustest ja pärandustest, 
Kultuurkapitali vara paigutamisest saadavast tulust ja muust majandustegevusest saadavast tulust 
(alus: Eesti Kultuurkapitali seaduse § 4).  
 
Täitmaks Eesti Kultuurkapitali tegevuse eesmärki, milleks on kunstide, rahvakultuuri ja spordi 
toetamine rahaliste vahendite sihtotstarbelise jagamise kaudu (alus: Eesti Kultuurkapitali seaduse 
§1), eraldatakse Kultuurkapitali aastatulust, pärast põhikapitali täiendamist ja vastavalt 
hasartmängumaksu seadusele (HMS-i § 7 lg 2 p 1) kultuuriehitiste sihtotstarbeliselt laekunud 
summade eraldamist, 75% sihtkapitalide käsutusse ning 25% maakondlike ekspertgruppide 
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käsutusse, kultuurivaldkondade vaheliste ja maakonna kultuurivaldkonna projektide 
finantseerimiseks ning halduskuludeks.  
 
Toetamine seisneb toetuste ja stipendiumide eraldamises ning preemiate määramises. 
 
Tulud kajastatakse tekkepõhise arvestuspõhimõtte alusel. Tulenevalt Avaliku sektori finantsarvestuse 
ja -aruandluse juhendist kajastatakse riiklikest maksudest edasiandmisele kuuluvad maksutulud 
maksuhalduri poolt esitatud teatiste alusel. Maksuhalduri poolt maksudeklaratsioonide alusel 
kogutud maksutulud kajastatakse deklaratsioonide laekumisel, näidates maksutulu selles perioodis, 
mille kohta deklaratsioonid esitati ning võttes arvesse perioodi jooksul ebatõenäoliselt laekuvad 
nõuded. 
 
Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt ja dividenditulu kajastatakse vastava nõudeõiguse tekkimisel. 
 
Kultuurkapitali nõukogu, sihtkapitalide ja maakondlike ekspertgruppide poolt tehtud otsuste alusel 
kajastatakse eraldatud stipendiumid, toetused ja preemiad aruandeperioodi kuluna ning 
moodustatakse eraldised nende väljamaksmiseks. Tagastatud stipendiumid, toetused ja preemiad 
ning nendest loobumised kajastatakse kulude vähendamisena. Välja makstud regulaarsed 
elutöötoetused (pensionid) kajastatakse Avaliku sektori finantsarvestuse ja -aruandluse juhendi 
alusel väljamaksmise perioodi kuluna. 
 

Lühiajaliste finantsinvesteeringute arvestus 
Lühiajalised finantsinvesteeringud aktsiatesse ja võlakirjadesse on bilansis hinnatud lähtudes nende 
õiglasest väärtusest. Õiglase väärtuse hindamisel on aluseks finantsinvesteeringu turuväärtus 
bilansipäeval. Juhtudel kui õiglast väärtust ei ole võimalik usaldusväärselt hinnata, on lühiajalised 
finantsinvesteeringud hinnatud bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses.  
 
Lühiajaliste finantsinvesteeringutena kajastatakse üle 3-kuulise tähtajaga lühiajalised 
pangadeposiidid. 
 
Investeeringute tegemisel lähtutakse printsiibist, et ühe isiku ja selle isikuga ühte kontserni kuuluvate 
isikute poolt emiteeritud väärtpaberite väärtus ei või kokku moodustada rohkem kui 20% 
Kultuurkapitali põhikapitalist (alus: Eesti Kultuurkapitali seaduse § 6¹ lg 8) 
 
 

Nõuete ja viitlaekumiste hindamine 
Nõuded ja viitlaekumised hinnatakse individuaalselt ja kajastatakse bilansis konservatiivsuse printsiibi 
alusel, lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuded, mille laekumine on ebatõenäoline, 
kantakse aruandeperioodi kuludesse ning näidatakse bilansis miinusmärgiga. 
 

Kinnisvarainvesteeringute arvestus 
Kinnisvarainvesteeringuks on vara, mida hoitakse eesmärgiga toetada Eesti teenekate 
kultuuritegelaste mälestuse jäädvustamist ja/või renditulu teenimise ja väärtuse kasvu eesmärkidel. 
Kinnisvarainvesteering on võetud bilansis arvele tema soetusmaksumuses, mis sisaldab ka 
soetamisega otseselt seonduvaid tehingutasusid.  
 
Kinnisvarainvesteeringute tegemisel lähtutakse printsiibist, et Eesti Kultuurkapital ei või omada 
kinnisvara soetusväärtuses rohkem kui 10% Kultuurkapitali põhikapitalist (alus: Eesti Kultuurkapitali 
seaduse § 6¹ lg 6). 
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Kinnisvarainvesteeringute arvestamisel lähtutakse Avaliku sektori finantsarvestuse ja -aruandluse 
juhendis sätestatud soetusmaksumuse meetodist. 
 
Kinnisvarainvesteeringute kajastamisel bilansis on soetusmaksumusest maha arvatud akumuleeritud 
kulum ja vara väärtuse langusest tulenevad allahindlused.  
 
Eeldatav kasulik eluiga kinnisvarainvesteeringutel on 20–50 aastat. Kultuurkapitali 
kinnisvarainvesteeringu eeldatav kasulik eluiga on 50 aastat. 
 
Kui kinnisvarainvesteeringu objekt koosneb üksteisest eristatavatest komponentidest, millel on 
erinevad kasulikud eluead, võetakse need komponendid raamatupidamises arvele eraldi 
varaobjektidena ning määratakse ka vastavalt nende kasulikule elueale eraldi amortisatsiooninormid. 
Parendustega seotud kulutused on lisatud kinnisvarainvesteeringu soetusmaksumusele ainult juhul, 
kui need vastavad kinnisvarainvesteeringu mõistele ja osalevad tõenäoliselt tulevikus majandusliku 
kasu tekitamisel. 

Aruandeaasta lõpu seisuga hinnatakse kinnisvarainvesteeringu väärtuse võimalikule langusele 

viitavate asjaolude esinemist. Varade allahindlusi kajastatakse aruandeperioodi kuluna. Allahindluse 
tühistamisi kajastatakse aruandeperioodi kulu vähendamisena. 
 
 

Materiaalse ja immateriaalse põhivara arvestus 
Materiaalset ja immateriaalset põhivara kajastatakse bilansis soetusmaksumuses, millest on maha 
arvatud akumuleeritud kulum ja vara väärtuse langusest tulenevad allahindlused. 
 
Olulisuse printsiibist lähtudes kajastatakse põhivarana need varaobjektid, mille soetusmaksumus 
ületab 5 000 eurot ja mille kasulik eluiga on üle ühe aasta. Madalama soetusmaksumusega või 
lühema kasuliku elueaga varaobjektid kantakse kasutusse võtmisel kuluks ning nende üle peetakse 
arvestust bilansiväliselt. 
Materiaalse ja immateriaalse põhivara amortiseerimisel kasutatakse lineaarset meetodit.  
Materiaalse põhivara gruppidele on määratud järgmised amortisatsiooninormid/kasulikud eluead: 

Materiaalse põhivara grupp Amortisatsiooninorm Kasulik eluiga 

Seadmed 20–40% 2,5–5 aastat 
Sõidukid 20–40% 2,5–5 aastat 
Muu inventar 20–50% 2–5 aastat 

 
 
Immateriaalse põhivara gruppidele on määratud järgmised amortisatsiooninormid/kasulikud eluead: 

Immateriaalse põhivara grupp Amortisatsiooninorm Kasulik eluiga 

Tarkvara 5–50% 2–20 aastat 
Kaubamärgid 5–50% 2–20 aastat 

 
Aruandeaasta lõpu seisuga hinnatakse materiaalse ja immateriaalse põhivara vara väärtuse 
võimalikule langusele viitavate asjaolude esinemist. Varade allahindlusi kajastatakse aruandeperioodi 
kuluna. Allahindluse tühistamisi kajastatakse aruandeperioodi kulu vähendamisena.  
 
 

Finantskohustiste arvestus 
Finantskohustised (võlad hankijatele, viitvõlad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustised) 
võetakse arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid 
kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil. Lühiajaliste 
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finantskohustiste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, 
mistõttu lühiajalisi finantskohustisi kajastatakse soetusmaksumuses. 
  
Finantskohustis liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kuni kaksteist kuud alates 
aruande kuupäevast.  
 
Pikaajaliste finantskohustiste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestamiseks võetakse nad arvele 
saadud tasu õiglases väärtuses (millest on maha arvatud tehingukulutused), arvestades järgnevatel 
perioodidel kohustistelt intressikulu kasutades sisemise intressimäära meetodit. 
 

Kasutus- ja kapitalirendi arvestus 
Rendilepingut loetakse kapitalirendiks juhul, kui kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja 
hüved kanduvad rentnikule üle lepingu sõlmimise hetkest. Vastasel juhul loetakse rendileping 
kasutusrendilepinguks. Rendilepingu klassifitseerimine kapitali- või kasutusrendiks sõltub tehingu 
sisust, mitte lepingu juriidilisest vormist. Kasutusrendi puhul renditud varaobjekti ettevõtte 
raamatupidamisarvestuses arvele ei võeta. 

 
Eraldiste arvestus 
Eraldised moodustatakse juhul, kui kohustav sündmus on toimunud enne bilansipäeva ning 
kohustuse realiseerumine on tõenäoline ja summat on võimalik usaldusväärselt mõõta. 
 
Kultuurkapitalis moodustatakse eraldised kohustustele, mis tulenevad Kultuurkapitali nõukogu, 
sihtkapitalide ja maakondlike ekspertgruppide otsustest ning mis on avalikustatud ning teisele 
osapoolele teavitatud. Kultuurkapital sõlmib rahalise toetuse saajatega lepingud. Lepingu jõustumisel 
kajastatakse eraldis kohustusena. 
 
Eraldise realiseerumisega kaasnevaid kulutusi hinnatakse bilansipäeva seisuga ning eraldise suurust 
hinnatakse uuesti igal bilansipäeval. Kui eraldis realiseerub tõenäoliselt rohkem kui ühe aasta pärast, 
kajastatakse seda diskonteeritud nüüdisväärtuses. Diskonteerimisel võetakse aluseks riigi 
raamatupidamise üldeeskirjas sätestatud intressimäär.  

 

 
Kultuuriobjektide sihtfinantseerimine 
Sihtfinantseerimisena kajastatakse kultuuriobjektide finantseerimiseks makstud toetusi. 
Sihtfinantseerimist kajastatakse kuludes nendes perioodides, kui toetuse saaja on täitnud 
sihtfinantseerimisega seotud tingimused ning sihtfinantseerimine on aset leidnud. Toetuse saaja 
poolt kasutamata vahendeid kajastatakse aruandes nõuetena. 
 

Rahavoogude aruanne 
 
Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil – põhitegevuse rahavoogude leidmisel on 
korrigeeritud tegevustulemit, elimineerides mitterahaliste tehingute mõju ja põhitegevusega seotud 
käibevarade ning lühiajaliste kohustuse saldode muutused. 
 
 

Seotud osapooled 
 
Eesti Kultuurkapital loeb seotud osapoolteks tegev- ja kõrgemat juhtkonda, eelmainitud isikute 
lähedasi pereliikmed ning nende poolt kontrollitavaid või nende olulise mõju all olevaid ettevõtteid . 
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Lisa 2. Raha ja raha ekvivalendid 
 

 31.12.2021 31.12.2020 

Kassa 60 60 

Nõudmiseni hoiused pankades 9 010 225 7 743 012 

Tähtajalised hoiused pankades 2 000 000 2 000 000 

Raha kokku 11 010 225 9 743 072 

 
Tulemiaruandes on kajastatud nõudmiseni hoiustelt ja deposiitidelt saadud pangaintresside tulu 
2021. aastal kokku 16 213 eurot ning 2020. aastal kokku 21 071 eurot.  
 

 

Lisa 3. Finantsinvesteeringud 
 
Finantsinvesteeringutes on kajastatud tähtajalised pangadeposiidid ja võlakirjad, mis on soetatud 
kauplemise eesmärgil.  
 
Eesti Kultuurkapitali põhikapitali suuruseks on 2 109 084 eurot. 2 045 629 eurot Kultuurkapitali 
põhikapitalist on paigutatud investeerimisportfelli, mille eesmärgiks on tagada Kultuurkapitali varade 
säilimine, likviidsus ning riskide hajutamine. Alates 2016. aasta juulist valitseb Kultuurkapitali 
investeerimisportfelli LHV Pank AS. Pikaajaliste võlakirjade emiteerimisel on lähtutud Kultuurkapitali 
seaduses sätestatud piirangutest. 
 

 31.12.2021 31.12.2020 

Nõudmiseni hoiused pankades 317 577 13 083 

Tähtajalised deposiidid (investeerimisportfellis) 1 510 051 1 608 710 

Pikaajalised võlakirjad 263 236 461 002 

Finantsinvesteeringud kokku 2 090 864 2 082 795 

 
Tulemiaruandes on kajastatud tulud investeerimisportfelli paigutatud deposiitidelt ja võlakirjadelt 
2021. aastal kokku 11 596 eurot ning 2020. aastal kokku 42 046 eurot. 

 

 

Lisa 4. Nõuded ja ettemaksed 
 

 31.12.2021 31.12.2020 

Riigikassast laekumata alkoholi- ja tubakaaktsiis 3 046 426 2 758 280 

Riigikassast laekumata hasartmängumaks 4 471 133 2 907 722 

Muud viitlaekumised 503 21 

Viitlaekumised kokku 7 518 062 5 666 023 

Ettemakstud tulevaste perioodide kulud 49 392 4 840 

Viitlaekumised ja ettemaksed kokku 7 567 454 5 670 863 
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Lisa 5. Kinnisvarainvesteeringud 
 
Eesti Kultuurkapitali kinnisvarainvesteering on Tallinnas Oru tänaval asuv hoone, mis 1997. aastal 
soetati Gustav Ernesaksa pärijatelt ja renoveeriti 2009. aastal.  
 

Kinnisvarainvesteeringus toimunud muutused eurodes 

Saldo seisuga 31.12.2019  

Soetusmaksumus 244 212 

Akumuleeritud kulum -85 250 

Jääkväärtus 31.12.2019 158 963 

2020. aastal toimunud muutused  

Aruandeperioodi amortisatsioonikulu (lisa 17) -6 050 

Saldo seisuga 31.12.2020  

Soetusmaksumus 244 212 

Akumuleeritud kulum -91 300 

Jääkväärtus 31.12.2020 152 913 

2021. aastal toimunud muutused  

Aruandeperioodi amortisatsioonikulu (lisa 17) -6 600 

Saldo seisuga 31.12.2021  

Soetusmaksumus 244 212 

Akumuleeritud kulum -97 900 

Jääkväärtus 31.12.2021 146 313 

 
 
Hoone kasutamiseks on sõlmitud Eesti Kontserdiga tähtajatu leping. Eesti Kultuurkapital saab lepingu 
lõpetada ühepoolselt 3-kuulise etteteatamise tähtajaga. 
 
Lepingujärgselt tasub Eesti Kontsert hoone edasirendist ja ekspluateerimisest saadud tulemist 50% 
Eesti Kultuurkapitalile, kes kannab hoone maamaksu ja hoonestusõiguse kulud.  
 
Kinnisvarainvesteeringu tulud ja kulud on kajastatud käesoleva aruande lisas 16. 
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Lisa 6. Põhivara  
 
Materiaalne põhivara 
 

 
Infotehnoloogia 

seadmed 
Muu inventar Kokku 

Saldo seisuga 31.12.2019    

Soetusmaksumus 19 828 70 545 90 373 

Akumuleeritud kulum -17 021 -70 545 -87 566 

Jääkmaksumus seisuga 31.12.2019 2 807 0 2 807 

2020. aastal toimunud muutused    

Amortisatsioonikulu (lisa 17) -1 982 0 -1 982 

Saldo seisuga 31.12.2020    

Soetusmaksumus 19 828 70 545 90 373 

Akumuleeritud kulum -19 002 -70 545 -89 547 

Jääkmaksumus seisuga 31.12.2020 826 0 826 

2021. aastal toimunud muutused    

Amortisatsioonikulu (lisa 17) -826 0 -826 

Allahindlused väärtuse languse tõttu -14 874 -14 052 -28 926 

Saldo seisuga 31.12.2021    

Soetusmaksumus 4 954 56 493 61 447 

Akumuleeritud kulum -4 954 -56 493 -61 447 

Jääkmaksumus seisuga 31.12.2021 0 0 0 

 
 
Eesti Kultuurkapitalis on kasutusel väheväärtuslik vara, mille üle peetakse arvestust bilansiväliselt. 
Inventeeritud väheväärtuslike varade soetusmaksumus seisuga 31.12.2021 oli 63 190 eurot ning 
seisuga 31.12.2020 oli 63 878 eurot. 
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Immateriaalne põhivara 
 

 Tarkvara 

Saldo seisuga 31.12.2020  

Soetusmaksumus 129 191 

Akumuleeritud kulum -111 974 

Jääkmaksumus seisuga 31.12.2020 17 217 

sh arvele võtmata immateriaalne põhivara 15 015 

2021. aastal toimunud muutused  

Amortisatsioonikulu (lisa 17) -2 202 

Saldo seisuga 31.12.2021  

Soetusmaksumuses 129 191 

Akumuleeritud kulum -114 176 

Jääkmaksumus seisuga 31.12.2021 15 015 

sh arvele võtmata immateriaalne põhivara 15 015 

 
Immateriaalse põhivara all kajastatakse majandustarkvara SAF, millele on lisatud Eesti Kultuurkapitali 
põhitegevuse andmehalduse (taotlused, lepingud, järelevalve jms) moodulid, ning Kultuurkapitali 
koduleht www.kulka.ee ja virtuaalkeskkond e-kulka (taotluste ja aruannete esitamine ja 
eraldusotsuste lepingute sõlmimine). Immateriaalse põhivara ettemaksete all on kajastatud e-kulka 
täiendamiseks tasutud ettemaksed summas 6 615 eurot ning klienditarkvara riigiabi registriga 
andmevahetuseks summas 8 400 eurot.  
 

 

Lisa 7. Rendivarad 
 
Kasutusrent 
 
Eesti Kultuurkapital rendib bürooruume Tallinnas, aadressil Suur-Karja 23.  
2021. aastal olid bürooruumide kasutusrendimaksed 51 947 eurot ning 2020. aastal 49 510 eurot. 

 

 

Lisa 8. Võlad ja ettemaksed 
 

 31.12.2021 31.12.2020 

Võlad hankijatele 10 575 8 622 

Maksuvõlad (lisa 9) 64 734 62 053 

Puhkusetasude reservfond 21 903 21 950 

Muud lühiajalised võlad 482 631 

Laekunud ettemaksed 0 200 000 

Võlad ja ettemaksed kokku 97 694 293 256 
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Lisa 9. Maksuvõlad  
 

 31.12.2021 31.12.2020 

Sotsiaalmaks 39 049 36 897 

Üksikisiku tulumaks 22 990 22 017 

Töötuskindlustusmakse 1 070 1 037 

Kohustusliku kogumispensionikindlustuse makse 1 781 1 801 

Erisoodustuse tulumaks -156 301 

Maksuvõlad kokku (lisa 8) 64 734 62 053 

 

 

Lisa 10. Toetuste kohustised  
 
Toetuste kohustiste all kajastatakse sõlmitud toetuslepingute alusel välja maksmata stipendiume, 
toetusi ja preemiaid. 
Seisuga 31.12.2021 olid lühiajalised kohustised toetuste väljamaksmiseks summas 2 572 045 eurot 
ning seisuga 31.12.2020 summas 1 862 580 eurot. Seisuga 31.12.2021 ja seisuga 31.12.2020 ei ole 
lepingute alusel välja maksmata pikaajalisi toetuste kohustisi.  

 

 

Lisa 11. Eraldised stipendiumide, toetuste ja preemiate maksmiseks 
 
Sihtkapitalid, maakondlikud ekspertgrupid ja Kultuurkapitali nõukogu teevad stipendiumide, toetuste 
ja preemiate eraldamise otsuseid üldjuhul neli korda aastas. Otsuste alusel moodustatakse eraldised 
stipendiumide, toetuste ja preemiate maksmiseks.  
 
Lühiajalised eraldised  
 
Stipendiumide, toetuste ja preemiate eraldised jagunevad: 

 31.12.2021 31.12.2020 

Sihtkapitalide otsuste alusel moodustatud stipendiumide, 
toetuste ja preemiate eraldised 

4 515 881 3 431 774 

Kultuurkapitali nõukogu otsuste alusel moodustatud 
stipendiumide, toetuste ja preemiate eraldised 

515 181 446 841 

Maakondlike ekspertgruppide otsuste alusel moodustatud 
stipendiumide, toetuste ja preemiate eraldised 

513 121 436 939 

Lühiajalised eraldised kokku 5 544 183 4 315 554 
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Lisa 12. Tulud riigieelarvest 
 
Riigieelarvesse laekunud alkoholi- ja tubakaaktsiisist 3,5% kantakse Eesti Kultuurkapitalile (alus: 
Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse § 29 lg 2). 
 
Hasartmängumaksu seaduse alusel eraldatakse Kultuurkapitalile 47,8% Riigieelarvesse laekunud 
hasartmängu maksu, millest 60,6% suunatakse riiklikult tähtsate kultuuriehitiste rajamise 
finantseerimiseks ning 3,8% suunatakse kunstide ja rahvakultuuri valdkondade õppejõudude 
loometöö edendamise toetamiseks (alus: Hasartmängumaksu seaduse § 7 lg 2 p 1).  
 

 2021 2020 

Tulud alkoholi- ja tubakaaktsiisi laekumisest Kultuurkapitali 
tegevuseks  

16 333 037 15 504 842 

Tulud hasartmängumaksu laekumisest kultuuriobjektide 
sihtfinantseerimiseks (lisa 15) 

10 035 844 8 517 942 

Tulud hasartmängumaksu laekumisest Kultuurkapitali tegevuseks 5 895 645 5 003 939 

Tulud hasartmängumaksu laekumisest kunstide ja rahvakultuuri 
valdkondade õppejõudude loometöö edendamise toetamiseks  

629 310 534 128 

Tulud riigieelarvest kokku 32 893 836 29 560 851 

 
 

Lisa 13. Tulud annetustest 
 
Eesti Kultuurkapital võtab vastu sihtotstarbelisi annetusi annetaja poolt määratud isikutele või 
annetaja poolt näidatud eesmärgil (alus: Eesti Kultuurkapitali seaduse § 4¹ lg 2).  
 
2021. aastal laekus annetajate näidatud eesmärgil Kultuurkapitalile sihtotstarbelisi annetusi summas 
465 875 eurot ning 2020. aastal summas 481 714 eurot. 
 

 

Lisa 14. Eraldatud stipendiumid, toetused ja preemiad 
 
Eesti Kultuurkapitali eesmärk on kunstide, rahvakultuuri ja spordi toetamine rahaliste vahendite 
sihtotstarbelise jagamise kaudu. Rahaliste vahendite jagamine seisneb stipendiumide, toetuste ja 
preemiate määramises taotluste alusel või omal algatusel ning regulaarsete elutöötoetuste 
väljamaksmises. Kultuurkapitali nõukogu ja sihtkapitalide nõukogude otsuste alusel makstakse 
kvartaalselt regulaarseid elutöötoetusi silmapaistnud kunsti-, kultuuri- ja sporditegelastele kuni 
nende surmani.  
 
Tulude-kulude aruandes kajastatud stipendiumide, toetuste ja preemiate kulud jagunevad: 

 2021 2020 

Stipendiumid ja preemiad 3 333 073 3 853 170 

Projekti- ja tegevustoetused 16 129 114 12 917 709 

Muud toetused 2 127 594 919 845 

Stipendiumid, toetused ja preemiad kokku 21 589 781 17 690 724 

Regulaarsed elutöötoetused  922 400 817 840 

Stipendiumid, toetused ja preemiad kokku 22 512 181 18 508 564 
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Stipendiumid, toetused ja preemiad 
 
Stipendiumide, toetuste ja preemiate määramine toimub sihtkapitalide ja maakondlike 
ekspertgruppide poolt nende koosolekutel. Kultuurivaldkondade vaheliste projektide alusel toetuste 
ning stipendiumide ja preemiate määramise otsustab Kultuurkapitali nõukogu.  
 
Sihtkapitalide, maakondlike ekspertgruppide ja nõukogu poolt tehtud otsuste alusel kajastatakse 
stipendiumid, toetused ja preemiad aruandeperioodi kuluna ning moodustatakse eraldised 
stipendiumide, toetuste ja preemiate väljamaksmiseks. 2021. aastal moodustati eraldisi 
stipendiumide, toetuse ja preemiate maksmiseks kokku summas 22 580 898 eurot ning 2020. aastal 
kokku 19 765 864 eurot. 
 
Tagastatud stipendiumid, toetused ja preemiad ning eraldustest loobumised kajastatakse kulude 
vähendamisena. 2021. aastal loobuti eraldustest ja tagastati toetusi kokku summas 991 117 eurot 
ning 2020. aastal kokku summas 1 257 300 eurot. 
 



Eesti Kultuurkapital Majandusaasta aruanne 2021 
 

24 
 

Stipendiumide, toetuste ja preemiate kulud komisjonide lõikes: 

 2021 2020 

Kehakultuuri ja spordi sihtkapital 3 193 859 1 399 627 

Helikunsti sihtkapital 2 157 786 1 912  603 

Audiovisuaalse kunsti sihtkapital 2 106 474 1 992 239 

Kultuurkapitali nõukogu eraldused 2 027 642 1 521 003 

Kujutava ja rakenduskunsti sihtkapital 1 974 749 1 552 289 

Rahvakultuuri sihtkapital 1 954 968 1 768 005 

Kirjanduse sihtkapital 1 671 006 1 487 815 

Näitekunsti sihtkapital 1 621 808 1 701 630 

Arhitektuuri sihtkapital 1 374 383 1 195 477 

Õppejõudude loometöötoetuse stipendiumiprogramm 500 000 500 000 

Balti Kultuurifondi toetusprogramm 300 000 300 000 

Tõlkeprogramm Traducta 247 656 177 572 

Tõlkeprogramm Avatud Eesti Raamat  197 785 222 292 

Tartumaa ekspertgrupp 186 333 155 555 

Viljandimaa ekspertgrupp 169 346 123 435 

Pärnumaa ekspertgrupp 167 379 152 775 

Ida-Virumaa ekspertgrupp 163 072 141 292 

Saaremaa ekspertgrupp 155 137 140 374 

Võrumaa ekspertgrupp 154 913 133 483 

Järvamaa ekspertgrupp 146 329 125 878 

Põlvamaa ekspertgrupp 144 952 134 873 

Lääne-Virumaa ekspertgrupp  140 590 119 463 

Valgamaa ekspertgrupp  139 611 130 672 

Harjumaa ekspertgrupp 133 131 105 241 

Jõgevamaa ekspertgrupp 129 375 124 030 

Raplamaa ekspertgrupp 126 512 106 437 

Läänemaa ekspertgrupp  114 989 95 371 

Hiiumaa ekspertgrupp 101 121 91 813 

Tõlkeprogramm Hieronymus 88 875 79 480 

Stipendiumid, toetused ja preemiad kokku 21 589 781 17 690 724 
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Lisa 15. Kultuuriobjektide sihtfinantseerimine 
 
1.01.2019 jõustunud Hasartmängumaksu seaduse muudatuse alusel laekub Kultuurkapitalile 47,8% 
Riigieelarvesse laekunud hasartmängu maksu, millest 60,6% eraldatakse riiklikult tähtsate 
kultuuriehitiste rajamise finantseerimiseks (alus: Hasartmängumaksu seaduse § 7 lg 2 p 1). 

 
Eesti Kultuurkapitali poolt finantseeritavateks kultuuriehitisteks on vastavalt Riigikogu otsusele Eesti 
Rahva Muuseumi uue hoone ehitus Tartus ning Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia juurdeehituse 
finantseerimine Tallinnas. 
 
Vastavalt Kultuurkapitali nõukogu otsusele eraldab Kultuurkapital Eesti Rahva Muuseumi uue hoone 
rajamiseks maksimaalselt 75,69 miljonit eurot.  
Aastatel 2013–2016 finantseeris Eesti Kultuurkapital Eesti Rahva Muuseumi uue hoone ehitust kokku 
summas 37,1 miljonit eurot. Alates 2017. aastast finantseerib Eesti Kultuurkapital Eesti Rahva 
Muuseumi ehituse tagasimakseid kuni 2022. aasta juulini. 
 
2017. aastal sõlmis Eesti Kultuurkapital Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia juurdeehituse avalikus 
kasutuses oleva kontserdisaali rajamise finantseerimiseks lepingu summas kuni 5 miljonit eurot. 
Aastatel 2017–2019 finantseeris eesti Kultuurkapital Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia juurdeehitust 
kokku summas 2,8 miljonit eurot. Alates 2020. aastast finantseerib Eesti Kultuurkapital Eesti 
Muusika- ja Teatriakadeemia juurdeehituse laenu tagasimakseid kuni 2022. aasta märtsini. 
 
Kultuuriehitiste sihtfinantseerimine 

eurodes 2021 2020 

Eesti Rahva Muuseumi uue hoone sihtfinantseerimine 7 125 360 7 125 360 

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia juurdeehituse 

sihtfinantseerimine 
1 020 000 1 020 000 

Kultuuriobjektide sihtfinantseerimise kulud 8 145 360 8 145 360 

 
Kultuuriobjektide sihtfinantseerimiseks laekunud vahendite bilansiväline arvestus 

eurodes 2021 2020 

Kultuuriobjektide sihtfinantseerimise saldo perioodi alguses 773 860 401 278 

Aruandeaastal arvestatud vahendid sihtfinantseerimiseks (lisa 12) 10 035 844 8 517 942 

Aruandeaastal eraldatud vahendid sihtfinantseerimiseks -8 145 360 -8 145 360  

Kultuuriobjektide sihtfinantseerimise bilansivälise kohustuse 
saldo perioodi lõpuks 

2 664 344 773 860 

 
 

Lisa 16. Tulud ja kulud kinnisvara haldamisest 
 
Eesti Kultuurkapitali kinnisvarainvesteeringuks on renoveeritud hoone Tallinnas Oru tänaval, mis on 
seotud Gustav Ernesaksa mälestuse jäädvustamisega. Eesti Kultuurkapital on sõlminud Eesti 
Kontserdiga hoone kasutamise lepingu, mille kohaselt Eesti Kontsert tasub hoone edasirendist ja 
ekspluateerimisest saadud tulemist 50% Eesti Kultuurkapitalile.  
 
2021. aastal on Eesti Kontsert saanud Oru tänava maja edasirendist tulusid kokku 3 061 eurot, maja 
ülalpidamiskulud 2021. aastal olid 29 283 eurot. 2020. aastal oli maja edasirendist saadud tulu kokku 
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2 314 eurot ning ülalpidamiskulud kokku 25 922 eurot. 2021. ja 2020. aastal ei teeninud  
Kultuurkapital Oru tn hoone edasirendist ja ekspluateerimisest saadud tulemist renditulu. 
 
Lepingujärgselt kannab Eesti Kultuurkapital hoone maamaksu ja hoonestusõiguse kulud ning 
remondikulud.  
 
2020. aastal remonditi Oru tn 10 kinnisvara majaesine trepp ning uuendati küttesüsteemid. 
Tulemiaruandes on 2021. aastal kajastatud hoonestusõiguse seadmise ja maamaksu kulud summas   
2 913 eurot ja 2020. aastal hoonestusõiguse seadmise ja maamaksu kulud summas 2 913 eurot ning 
hoone remondikulud summas 29 068 eurot. 
Kinnisvarainvesteeringutes toimunud muudatused on kajastatud käesoleva aruande lisas 5. 

 

Lisa 17. Tööjõu- ja majandamiskulud 
 

eurodes 2021 2020 

Tööjõukulud (lisa 18) 973 506 965 667 

Majandamiskulud (lisa 19) 276 803 203 337 

Muud tegevuskulud 47 427 37 850 

Põhivara ja kinnisvarainvesteeringu kulum ja väärtuse 
langus (lisad 5 ja 6) 

9 628 21 487 

Tööjõu- ja majandamiskulud kokku  1 307 364 1 228 341 

 

 

Lisa 18. Tööjõukulud 
 

eurodes 2021 2020 

Töötajate töötasud 440 559 429 752 

Ekspertiisitasud komisjonide liikmetele  243 615 242 620 

Nõukogu liikme tasud 24 000 24 000 

Ajutiste lepingutega töötajate töötasud 8 120 15 059 

Töötasukulud kokku  716 294 711 431 

Erisoodustuskulud 10 659 14 444 

Sotsiaalmaks töötasudelt ja erisoodustustelt 241 144 234 689 

Töötuskindlustusmakse 3 208 3 220 

Tulumaks erisoodustustelt 2 201 1 883 

Tööjõukulud kokku (lisa 17) 973 506 965 667 

 
 

Töötajate arv taandatud täistööajale 2021 2020 

Töötajate arv perioodi algul 17 17 

Töötajate arv perioodi lõpul 17 17 
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Lisa 19. Majandamiskulud 
 

eurodes 2021 2020 

Administreerimiskulud 101 726 71 303 

Lähetus- ja koolituskulud 1 443 4 485 

Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 59 932 56 783 

Sõidukite majandamiskulud 3 543 2 469 

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 54 027 31 940 

Inventari majandamiskulud 128 382 

Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud 53 655 33 116 

Muud majandamiskulud 2 349 2 859 

Majandamiskulud kokku (lisa 17) 276 803 203 337 

 
 

Lisa 20. Muud nõuded 
 
Eesti Kultuurkapitali endise tegevdirektori Avo Viioli vastu on Kultuurkapitalil esitatud nõue suuruses 
545 791 eurot, mis on hinnatud konservatiivsuse põhimõttel ebatõenäoliselt laekuvaks nõudeks, 
arvestades selle laekumise tõenäosust. 5.04.2011 jõustunud Tsiviilseadustiku üldosa seaduse 
muudatuse kohaselt on kohtuotsuse aegumistähtaeg 30 aasta asemel 10 aastat. Avo Viioli 
võlgnevuse aegumistähtaeg oli 5.04.2021. Eesti Kultuurkapital esitas 8. märtsil 2019 Viru Maakohtule 
avalduse Avo Viioli eraisiku pankroti väljakuulutamiseks. Pankrotimenetluse algatamisega peatus ka 
Kultuurkapitali nõude aegumine Avo Viioli suhtes. Maakohus kuulutas välja Avo Viiolile eraisiku 
pankroti detsembris 2019. 
Seisuga 31.12.2021 on Avo Viiol tasunud tema vastu esitatud nõude osaliselt, kokku summas 21 986 
eurot, sellest 2019. aastal summas 16 658 eurot. 2021. aastal ja 2020. aastal tasumisi ei toimunud.  
 

eurodes 2021 2020 

Muud nõuded 523 807 523 807 

Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded -523 807 -523 807 

 

 

Lisa 21. Bilansivälised nõuded 
 
Eesti Kultuurkapital eraldab projekti- ja tegevustoetusi, millega kaasneb toetuse saajal kohustus 
esitada Eesti Kultuurkapitalile aruanne toetuse sihipärase kasutamise kohta. Eesti Kultuurkapital 
peab sihtotstarbeliste toetuste kasutamise kohta bilansivälist arvestust. Nõudeid esitamata 
aruannete eest kajastatakse bilansivälise nõudena. 
 
Seisuga 31.12.2021 oli tähtaegselt esitamata aruandeid summas 153 984 eurot, sh aruande tähtaega 
rohkem kui 30 päeva ületanud aruandeid summas 37 998 eurot.  
Seisuga 31.12.2020 oli tähtaegselt esitamata aruandeid summas 120 912 eurot, sh aruande tähtaega 
rohkem kui 30 päeva ületanud aruandeid summas 16 485 eurot.  
Toetuste tagasinõudeid on seisuga 31.12.2021 summas 14 143 eurot ning seisuga 31.12.2020 
summas 4 918 eurot. 
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Lisa 22. Tehingud seotud osapooltega 
 
Kultuurkapital loeb osapooli seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või 
olulist mõju teise osapoole otsustele.  
Seotud osapooled on Kultuurkapitali juhataja, töötajad, auditikomitee ja nõukogu liikmed, välja 
arvatud juhul, kui eelpoolnimetatud isikutel puudub võimalus avaldada olulist mõju Kultuurkapitali 
stipendiumide ja toetuste eraldamise otsustele. Lisaks on seotud osapoolteks eelnevalt kirjeldatud 
isikute lähisugulased ja nendega seotud ettevõtted. 
 
Kultuurkapital on teinud aruandeaastal eraldusotsuseid seotud osapooltega järgnevalt. 
 

Osapoole nimi Osapoole kirjeldus 
Eralduste 

summa 

Eesti Pärimusmuusika Keskus nõukogu liikmega seotud ettevõte 150 010 

Eesti Teatriliit nõukogu liikmega seotud ettevõte 141 951 

Kirjandusfestival Prima Vista MTÜ nõukogu liikmega seotud ettevõte 100 000 

DocPoint Tallinn MTÜ nõukogu liikmega seotud ettevõte 20 000 

Vene Teater SA nõukogu liikmega seotud ettevõte 17 200 

Tuum OÜ nõukogu liikmega seotud ettevõte 7 097 

Tallinna Muusikakeskkooli Vilistlaskogu MTÜ nõukogu liikmega seotud ettevõte 5 000 

Eesti Pillifond SA nõukogu liikmega seotud ettevõte 4 000 

Flugfische MTÜ nõukogu liikmega seotud ettevõte  3 399 

 
Kultuurkapitali juhataja hinnangul ei ole tehingutes eelpoolnimetatud osapooltega otsuste tegemisel 
seotud osapooled osalenud.  

Aruandeaastal on arvestatud ja makstud juhatajale ametilepingu tasusid kokku summas 47 240 
eurot.  
 
2021. aastal on Eesti Kultuurkapitali nõukogu liikmetele makstud tasusid kokku summas 45 195 eurot 
ning auditikomitee liikmetele summas 520 eurot. 
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Majandusaasta aruande allkirjad 
 

 
Eesti Kultuurkapitali juhatus on koostanud 2021. aasta majandusaasta aruande. 
 
Majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest ja raamatupidamise aastaaruandest, millele on 
lisatud sõltumatu vandeaudiitori aruanne. 
 
 
7.juunil 2022. aastal 
 
 
(allkirjastatud digitaalselt) 
Margus Allikmaa 
Juhataja 
 
 


