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SISSEJUHATUS  
 

Eesti Vabariigi üheks konstitutsiooniliseks eesmärgiks on Eesti kultuuri säilimine ja 

püsimine. Teater on oluline kultuuri looja ja edendaja. Hoolimata teatrite omandivormist on 

iga teatri eesmärk tuua välja näitlejate loomingulisi esinemisi, luua kunsti ja pakkuda 

meelelahutust. Teatrite mittetulundusliku tegevuse puhul on oluline riigipoolne toetus, mida 

makstakse teatritele tegevustoetuse ehk sihtfinantseeringuna. Etendusasutustele makstakse 

toetust riigieelarvest ning raha seaduspärane ja üheselt mõistetav kirjendamine 

majandusaasta aruannetes on oluline nii teatritele endale, riigile kui ka maksumaksjatele. 

 

Lõputöös käsitletakse etendusasutustena kõiki Tallinnas tegutsevaid ning teatrile 

spetsialiseerunud professionaalseid teatreid, kes saavad riigipoolset toetust, sõltumata 

nende omandivormist. Avalikus sektoris tegutsevate teatritena käsitletakse avalik-

õiguslikku Rahvusooper Estoniat ning Eesti Draamateatrit, Vene Teatrit, Teatrit NO99 ja 

NUKU Teatrit kui riigi poolt asutatud sihtasutusi. Eraõiguslikest teatritest käsitletakse 

Tallinnas tegutsevate teatritena VAT Teatrit, Von Krahli Teatrit, Miksteater, Theatrumi, 

Vana Baskini Teatrit ning Piip ja Tuut Teatrit. Lõputöös ei analüüsita Tallinna Linnateatrit, 

kuna Tallinna Linnateatri puhul on tegemist munitsipaaletendusasutusega, kes esitab 

majandusaasta aruanded konsolideeritult koos Tallinna linnaga, mistõttu ei ole Linnateatril 

teiste teatritega võrreldes sarnaseid aruandeid ning analüüsi tegemine ei ole võimalik. 

Lõputöö on autori kursusetöö „Eesti etendusasutuste rahastamine riigieelarvesse 

laekuvatest maksudest“ edasiarendamine riigipoolse rahastuse kajastamise kontekstis. 

 

Lõputöö on aktuaalne, kuna Kultuuriministeerium on planeerinud etendusasutuse seaduse 

muutmist (Kultuuriministeerium, 2018), aastaid kehtivat seadust ei ole suudetud rahastuse 

poole pealt kümne aasta jooksul rakendada ning info teatrite rahastuse kohta riigieelarve 

seadusest raskesti leitav ja keeruline on saada kõikehõlmavat ülevaadet, kui palju 

maksumaksja raha igal aastal teatrite kasutusse jõuab (Riigikontroll, 2014, lk 7). Seega on 

ka keeruline vaadelda teatrite aruandeid, kuna ka rahastuse kirjendamine on teatrite lõikes 

erinev ning kõikehõlmavat ülevaadet on raske saada. Selle tulemusel viiakse teatrite 

rahastamissüsteem seaduse tasandilt määruse tasandile (Väli, 2018). Tulenevalt 

riigikontrolli poolt väljatoodud probleemidest teatrite rahastamisel läbi 

Kultuuriministeeriumi ja lõpuni reguleerimata valdkonnast teatritele makstava rahastuse 
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ühtsel kirjendamisel majandusaasta aruannetes on lõputöö aktuaalne. Lõputöö tulemused 

edastatakse Kultuuriministeeriumisse ning eeldatavasti on need abiks rahastamissüsteemi 

ja sellest tulenevalt ka teatrite rahastuse kajastamise määruse koostamisel.  

 

Lõputöö on uudne, kuna siiani on kirjutatud vaid etendusasutuste piletihinna käibemaksu 

muutusest ja eraldi avalikust ning mittetulunduslikust sektorist. 2012. aastal kaitses Triin 

Lukas Tartu Ülikoolis oma bakalaureusetööd teemal „Eesti teatrite riigieelarveline 

rahastamine 2009 ja 2010 aasta languse taustal“. Lukase töö põhineb riigieelarve 

rahastamisel ja käsitleb vaid avalikus sektoris tegutsevaid teatreid. Siiani ei ole teadaolevalt 

kirjutatud lõputööd teatritele makstava tegevustoetuse kirjendamisest majandusaasta 

aruannetes, ehk analüüsitud rahastamise skeemi läbipaistvust lõpptarbija seisukohast. 

Lõputöös analüüsitakse Tallinna teatrite 2011-2017 majandusaasta aruannete põhjal 

Kultuuriministeeriumi ja Kultuurkapitali poolt makstud tegevustoetuse kirjendamise 

olemasolu.  

 

Probleemipüstitus tuleneb autori 2018. aasta kursusetööst ja riigikontrolli andmetest,  

millest selgus, et teatrite rahastamisel puuduvad ühesed põhimõtted ja rahastuse skeem pole 

läbipaistev. Sihtfinantseerimine on valitsusepoolne abi, mida teostatakse teatud ressursside 

üleandmise kaudu ning mille saamiseks peab tegevus vastama kindlaksmääratud 

kriteeriumitele, sh majandusaasta aruannetes esitamise nõuetele (Raamatupidamise 

toimkonna juhend 12, 2018). Kuna sihtfinantseeringut makstakse riigieelarvesse 

laekuvatest maksudest ning maksuraha jõuab riigikassasse tänu maksumaksjatele, on 

oluline anda aruande kasutajale, kellel on aruandest arusaamiseks piisavad finantsalased 

teadmised, raamatupidamiskohustuslase finantsseisundi, -tulemuse ja rahavoogude kohta 

asjakohast ning tõepäraselt esitatud informatsiooni (Raamatupidamis seadus, 2002; 

Raamatupidamise toimkonna juhend 1, 2018). Sellest tulenevalt püstitatakse 

uurimisküsimus: kas Tallinna teatrite valitsusepoolne finantseerimine on arusaadavalt 

teatrite majandusaasta aruannetes kirjendatud?  

 

Majandusaasta araunne on kohustuslik aruanne kõigile raamatupidamiskohustuslastele, sh 

ka  teatritele. Majandusaasta aruanne on ülevaatlik aruanne ettevõtte tegevusest, mis 

koosneb raamatupidamise aastaaruandest, tegevusaruandest ja lisadest. Tegevusaruandes 

antakse ülevaade raamatupidamiskohustuslase tegevusest ja asjaoludest, millel on määrav 

tähtsus raamatupidamiskohustuslase finantsseisundi ja majandustegevuse hindamisel, 
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olulistest sündmustest majandusaastal ning eeldatavatest arengusuundadest. 

(Raamatupidamise seadus, 2002) Lõputöö hüpotees on, et kõik teatrid kajastavad 

riigieelarvest saadud tegevustoetust majandusaasta aruande tegevusaruandes, tuues 

vähemalt korra välja kogu tegevustoetuse summa riigieelarvest (sama summa, mis on ka 

riigieelarve seletuskirjas), mis on eraldi liigendatud vastavalt toetuse suurusele 

Kultuuriministeeriumist tegevtoetuseks ja põhivara soetuseks ning Kultuurkapitalist.  

 

Lõputöö eesmärk on välja selgitada Tallinna teatritele makstava riigipoolse toetuse 

olemasolu majandusaasta aruannetes aastatel 2011-2017. 

 

Eesmärgi täitmiseks püstitatakse järgmised uurimisülesanded: 

1. Analüüsida ja sünteesida teooriast tulenevalt teatrite, sihtfinantseeringu, riigieelarve  

ja majandusaasta aruande olemust. 

2. Analüüsida teatrite rahastamise võimalusi riigi eelarvest.  

3. Analüüsida sihtfinantseerimise kirjendamist 2011-2017 majandusaasta aruannetes 

Tallinna teatrite näitel.  

 

Lõputöös kasutatakse kvalitatiivset uurimismeetodit. Analüüsitakse teemakohaseid 

teadusallikaid ja teatrite rahastamisvõimalusi riigieelarvest ning viiakse läbi Tallinna 

teatrite majandusaasta aruannete analüüs selgitamaks välja valitsusepoolse rahastamise 

ühene kirjendamine ja sihtfinantseeringu seaduslikku ja ühetaolist kajastamist 

majandusaasta aruannetes. 

 

Avalikus sektoris tegutsevatest teatritest valiti kõik Tallinnas tegutsevad teatrid, v.a 

Tallinna Linnateater. Eraõiguslikest teatritest moodustati valim järgmiste kriteeriumide 

alusel: kes on tegutsenud tänaseks vähemalt viis aastat ning kes on saanud vähemalt korra 

riigieelarvelist toetust. Lõputöös analüüsitakse aastaid 2011-2017. Periood on valitud alates 

euro kasutuselevõtust, et vältida kroonist eurosse konverteerimise ning majanduskriisi 

aastaid, kuni kõige uuemate majandusaasta aruanneteni.  

Lõputöö koosneb kahest peatükist, millel on kaks alapeatükki. Esimeses peatükis antakse 

ülevaade teatri sihtfinantseerimise olemusest. Esimeses alapeatükis antakse ülevaade 

maailmateatri olulisusest ja ajaloost. Teises alapeatükis antakse ülevaade riigieelarvest, 

sihtfinantseeringu otstarbest ja selle kirjendamisest raamatupidamises. 
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Teises peatükis analüüsitakse Tallinna teatrite näitel riigieelarve rahastamise kirjendamist 

aastatel 2011-2017. Esimeses alapeatükis analüüsitakse teatrite rahastamise võimalusi 

riigieelarvest. Teises alapeatükis analüüsitakse Tallinna teatrite sihtfinantseerimise 

kajastamist majandusaasta aruannetes ning tehakse ettepanekuid sihtotstarbelise rahastuse 

kirjendamise selgemaks muutmise kohta Tallinnas tegutsevate teatrite näitel. 

Lõputöös analüüsitakse teemakohaseid teoreetilisi allikaid, sealhulgas nii eestikeelseid kui 

ka võõrkeelseid teadusallikaid ning teemakohaste õigusaktide 01.01.2019 aasta seisuga 

redaktsioone. 

Autor soovib lõputöö valmimise kaasaaitamise eest tänada Kultuuriministeeriumi 

teatrinõunikku Katre Väli ja Rahvusooper Estonia pearaamatupidajat Margot Sildami.   
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1. TEATRI SIHTFINANTSEERIMISE OLEMUS  
 

1.1. Teatri olulisus 

 

Teater on kunst, mis sünnib inimeste loomingu tulemusel ning mida esitatakse 

pealtvaatajatele. Teatrikunst on iidsetest aegadest väljakujunenud meelelahutusvorm, mis 

on toonud kaasa kutseliste teatrite rajamise ja kutseliste truppide loomise vajaduse. 

Tänapäeval tegutseb maailmas erinevaid teatreid, kes on spetsialiseerunud nii sõna-, 

muusika-, tantsulavastustele kui ka muudele vormidele. Tänapäeval on teatrite 

põhiülesanneteks kultuuri edendamine, etenduste andmine ja meelelahutuse pakkumine.  

 

Teater hõlmab kõike, mis on seotud dramaatilise kunstiga – teatri endaga, lavaga, 

valgusega, grimmiga, kostüümidega, näitlejatega jne (Theater, 2019, p. 1). Teatrikunst on 

sama vajalik ja võimas kui keel ning teater võib muuta inimeste suhtumist elusse. Teater 

toob kaasa emotsioone, mis panevad teatrivaatajaid mõtlema nähtu üle, samas ei saa teater 

meile ülistatud tõde õpetada, küll aga võib teater õpetada mõistma meid ennast. (Levinson, 

2008, p. 301) Teater kehastab kõige otsesemas mõttes kultuuri, mis hindab ümber mineviks 

toimunud sündmusi ja seisab vastamisi oma tulevikuga.  (Reinelt, 2005, p. 378) Teater on 

kunstivorm, mis mõjutab ja õpetab inimest. 

 

Teatri mõistmiseks tuleb tunda teatriajalugu (Brown, 1995, p. 9). Teatri algmed ulatuvad 

kaugesse minevikku, varajastesse ühiskondadesse, kohalike rituaalidesse ja religioosetesse 

tavadesse, kust on alguse saanud tseremooniad ja jumalale pühendumised, mis kõik on 

olnud kaasaaegse teatri algatajaks (Hartnoll, 1989, lk 7). Ajalooliselt on teater olnud 

maailmas ilmaliku elu osa, pakkudes inimestele kultuuri, meelelahutust ja haridust (Voss, 

et.al., 2000, p. 331). Teater ei saa vältida minevikku, kuna igas teatrilavale sündinud 

loomingus on eelmiste etenduste hõng (Brown, 1995, p. 9), mistõttu on oluline mõista teatri 

ajalugu, et saaks käsitleda teatrit tänapäeval, osata vahet teha erinevatel teatri liikidel ja 

mõista teatrikunsti sündi (Freeman, 2017, pp. 116). Seega kehtib ka teatrikunsti puhul 

väide, et kes minevikku ei mäleta, elab tulevikuta. 

 

Maailmateatri algsugemed ulatuvad Ateena teatrini, kuid teater sai iseseisvalt alguse 

paljudes piirkondades (Brown, 1995 p. 7). Kreekat saab pidada viienda sajandi e.m.a 

komöödiate ja tragöödiatega lääne tsivilisatsiooni esimeseks teatriajastuks (Hartnoll, 1989 
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lk 7). Kreeka teatrile on iseloomulik emotsioonide jagamine. Kreeka teatritekstides on sadu 

ridu, mis kirjeldavad emotsioone ja jagavad kurbust. Kreeka teatriajaloost kujunes välja 

traditsioon kaasata etendustesse koor, kes väljendas emotsioone: kurbust, rõõmu, leina jne, 

mida saab tänapäeval samastada spordiürituste ergutusmeeskondadena. (Woodruff, 2016 

pp. 146-147) Esimesed näidendid on kirjutatud ettekandmiseks preestritele ning neid 

etendati kirikutes ja katedraalides (Hartnoll, 1989 lk 34-35). Seega saab Ateena teatrit 

pidada tänapäeva teatri vaarisaks.  

 

Lisaks Kreekale saab teatrisünni alguspaigaks pidada ka Roomat. Roomlaste arvates oli 

teatri puhul tegemist pigem kreeklaste ettevõtmisega. (Brown, 1995 pp. 7, 61) Sellegi 

poolest on leitud palju sarnaseid jooni Kreeka ja Rooma teatri vahel, mis põhinevad just 

näidendite tekstidel ja narratiividel (Thom, 2009, p. 333). Rooma teatrid olid puitehitised, 

mis ehitati erinevat Kreeka teatritele, tasasele maale (Hartnoll, 1989 lk 28-29). Lisaks 

muusika, tantsu, traagiliste, koomiksimängude ja luuletuste esinemisele olid teatrid 

spordivõistluste, loomapidamiste, sealhulgas metsloomade söötmise, gladiaatorite 

võistluste ja isegi mereväe lahingute kohtadeks. (Hoppe, 2014, p. 358) Seega kujunes juba 

Roomas välja traditsioon, et teatrimaju kasutatud paljudeks muudeks kultuurisündmusteks 

nagu me teame seda tänapäeval.  

 

Enamik Roomlaste teatrietendusi olid poliitikute või jõukate isikute poolt ümber kirjutatud 

ja nad olid sageli usuliste festivalide osa. Sissepääs teatrisse oli tasuta, kuid teatris istumine 

peegeldas Rooma sotsiaalset ja majanduslikku kihistumist. Jõukad inimesed istusid lavale 

lähedal, vaesed jällegi tagumistes pinkides. Lisaks olid teatri viimastes ridades ’madalama 

klassi’ inimeste jaoks seisukohad. (Hoppe, 2014, pp. 358 - 360) Ka tänapäeval on esimestes 

ridades kallimad kohad ning tagumised read on odavamad. Lisaks on tänaseni 

maailmateatri suurtes saalides kõige viimastes ridades seisukohad. Näiteks autori isikliku 

kogemuse põhjal on Venemaa kõige kuulsama Большой Театр-i suure saali viimastes 

ridades seisukohad, kuhu müüakse odavaid seisupileteid.  

 

Lisaks Rooma ja Kreeka teatrile hakkas teater edasi arenema ka mujal maailmas.  

Renessansi ajastu tõi kaasa teatrite arengu Itaalias, Hispaanias, Inglismaal ja Prantsusmaal. 

Itaalia panus teatriajaloos seisneb nüüdisaegse teatri kujundamises. Itaalias arenes välja uus 

näidendite lavale toomise süsteem, mis hõlmas uusi struktuure ja lavakujunduslikke 

lähenemisi. (Brown, 1995, p. 414) Itaaliast pärinevad kaks tähtsat teatrialast uuendust: 
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uudne portaalavaga teatrihoone ja maalitud dekoratsioonide ulatuslikum kasutuselevõtt 

(Hartnoll, 1989 lk 53). Hispaania teatris oli eesriidega suletud siselava ja istud rõdudel või 

loožis. Lisaks oli vastav mehhanism, et kasutada laval liikuvaid ja laest alla tulevaid 

dekoratsioone. Itaalia mõjul  toodi lavakujundusse sisse hulganisti uuendusi, et 

lavakujundust muuta ja teatri taset tõsta. Hispaania teatri rajas kindlale vundamendile 

silmapaistev hispaania näitekirjanik Lope de Vega, kelle sulest on ilmunud pea 750 

näidendit. (Hartnoll, 1989 lk 89-93) 

 

Itaalia teater mõjutas tugevalt Prantsusmaa teatrit. Prantsusmaa teatri alguseks peetakse 

aastat 1637, mil lavastati lavastus hispaania rahvuskangelase noorusest. Ajal, mil 

Inglismaal ja Hispaanias rajati professionaalsed teatrid, oli Saksamaa alles katsetuste 

ajajärgus. Kokkuvõttes kujundasid Prantsusmaa teatriarengut meelevaldsed 

kirjanduskriitikud. Prantsusmaa teatrit iseloomustasid suured lavad, millel sai kogeda 

kõrgklassilist balletti. (Hartnoll, 1989 lk 96-105). Seega oli Prantsusmaa, suure riigina, 

teatrimaailmas Inglismaast ja Hispaaniast sammuke maas.  

 

Lõuna-Aasia teatri ja näitekirjanduse ajalugu saab alguse Indiast. Indiale kohaselt on 

maailm täis naudinguid, iha, armukadedust, viha ning seepärast leiutatid 

meelelahutusvorm,  mis sobiks vaatamiseks kõigile – preestritele, kaupmeestele, 

sõdalastele jne. Nii sündis teater Indias. Esimesed näidendid kujutasid jumalate võitu 

deemonite üle. (Brown, 1995, p. 488) Budismi levik Indiast Hiinasse ja sealt edasi 

Jaapanisse mõjutas sügavalt nende maade teatriajalugu. Hiinas andis budism mitmeid 

lugusid, sealhulgas teekonda läände, mille narratiiv puudutab palverännakut Indiasse ja 

otsib püha budistlikke tekste. Lisaks puudutab palju tsitaate budistlikest pühakirjadest ja 

budistliku moraali teema. Komparu Zenchiku, 15. sajandi näitekirjanik ja teoreetik on 

öelnud, et iga etenduse alus, samuti kunst, kogu elu ja kõik olemasolu on Buddha põhiline 

olemus. (Tillis, 2016, p. 111) Iga maa teatriajalugu on erinev ning oluline. Erinevates 

kultuurides alguse saanud teatritraditsioonid ja teaduseuuendused on mõjutanud 

tänapäevateatrit.  

 

Igas riigis ja igal mandril arenes teater omas tempos tänu erinevatele majanduslikele 

oludele ja kultuurilistele väärtustele (Brown, 1995 p. 7). Erinevate teatrivormide tekke 

põhjuseks võib olla linnastumine erinevates piirkondades, erineva haardega ja erineva 

tempoga, (Freeman, 2017, pp. 116) kuna erinevate piirkondade teatri vormid on omavahel 
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kokku puutunud (Tillis, 2016, p. 111). Samuti on teatriarengut mõjutanud ka 

tehnoloogilised arengud.  

 

Tehnoloogia areng on mõjutanud teatrit nii oluliselt, et seda aega käsitlevad teatriteadlased 

eraldi ajastuna. (Brown, 1995 p. 7). Nii heli- kui ka valgusmaailmas, lavakujunduse, 

videovõimaluste ja reklaami seisukohast on teinud teater läbi võimsa hüppe. Näiteks võeti 

gaasvalgustus teatrites kasutusele 1815. aastal, kus seda algselt kasutati vaid teatri avalike 

alade valgustamiseks, mis võimaldas muuta valguse võimsust, mis tõi omakorda kaasa 

efektsema meigi ning nõudis lavalise liikumise viimistlemist maksimumini. Kasvas veelgi 

ehitustehnoloogia ning mindi üle realistlikumatele materjalidele. (Tillis, 2016, pp. 109-

110) Tehnoloogia võimas hüpe on arendanud teatrit nii tugevalt, et teatritegijad ei kujutaks 

enam ette etendusi ilma võimsate heliefektideta ja halva valguseta. Samuti on tehnoloogia 

areng mõjutanud ka publikut. 

 

Juba ammustest aegadest on teatreid ehitatud linnadesse ja suurematesse keskustesse,  mis 

oleks publikule jalutuskäigu kaugusel (Tillis, 2016, p. 116). Juba Kreeka ajaloost on teada, 

et näitlejad elasid teatritele lähedal. Tänapäeval on aga tehnoloogia ja masinate areng 

oluliselt kasvanud ning kultuuri kättesaadavus on suurenenud, kuna trammid, bussid ja 

metrood teenindavad linnaelanikke ning liikumine ja teatrisse jõudmine ei ole enam nii 

suur probleem. Samuti kui ka lennukid on toonud teatritesse rahvusvahelisi sihtrühmi. 

(Tillis, 2016, p. 113) Seega on nii teatritegijate kui ka publiku poolt tehnoloogi areng 

mõjutanud tugevalt teatrite kulgu läbi ajaloo.  

 

Teatrite arengut mõjutab keskkond ja riigis toimuvad muutused, niisamuti nagu muutub 

inimene ajas, muutub ka teater (Erne, 2002, p. 287; Alzal-Khan, 1997, p. 273). Väidetavalt 

on üks olulisemaid ajaloolasi Fernand Braudel, vaidlustanud ajaloolise graafika 

traditsiooni. Ajaloolise graafika traditsiooni puhul on minevik, kui mitmesuguste faktide 

mass, mis ei kajasta kogu reaalsust. Ta väidab, et ajalugu saab täielikult mõista kui mitut 

omavahel seotud ajastust. Braudeli ideed mitme ajastuse kasutamise kohta on teatri ajaloos 

rakendatud ainult aeg-ajalt, kuid tema ajalooline kontseptsioon ei ole siiski leidnud 

maailma teatri ajaloos rakendust. (Tillis, 2016, pp. 96-97) Sellegipoolest on maailmateatrist 

teada mitmeid suurkujusid kes on teatripilti oluliselt mõjutanud.  
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William Shakespeare oli Inglismaa 16. sajandi näitekirjalik, kes on olnud kogu teatriajaloo 

üks olulisemaid võtmeisikuid. Rohkem kui pooled Shakespeare näidendid ja tööd 

avalikustati tema eluajal ning oma kõige paremad tööd kirjutas ta vahemikul 1599-1608. 

Kuulsaimaid Shakespeare näidendid on Hamlet, Macbeth, Kuningas Lear, Suveöö 

Unenägu, Romeo ja Julia jne. (Banham, 1995, pp. 979-981) Tänapäeval mängitakse 

Shakespeare näidendeid üle terve maailma. 

 

Shakespeare’i teostest on palju kirjutatud surmast, lagunemisest ja mälestusest. Samuti on 

nendes palju väljakutseid, lootust ja inspiratsiooni. Shakespeare on lavastatud, õpetatud ja 

uuritud tänaseks kuuel mandril rohkem kui sajas keeles. Tema kirjutisest on saanud 

oopereid, ballette, sümfooniaid, filmi, televisiooni, kaasaegse tantsu, koomiksite ja palju 

muud loomingut. Shakespeare’i mõju inglise keelele on olnud tohutu, kuna tema sulest on 

tulnud palju uudissõnu. (Pesta, 2016, p. 436) Seega on Shakespeare vaieldamatult 

maailmateatri ajalugu kõige rohkem mõjutanud.  

 

Venemaa teatriajaloost on ühed kuulsaimad nimed Anton Tšehhov ja Lev Tolstoi. Anton 

Tšehhov on kuulus ja on teatriajalugu mõjutanud oma näidendite ja novellidega. Tema 

kuulsaimad näitemängud on Onu Vanja, Kirsiaed, Kajakas ja Kolm Õde. (Banham, 1995, 

p. 1127) Lev Tolstoi on ennast maailmateatri ajalukku kõige kuulsama Anna Kareninaga 

kirjutanud, kuid lisaks on ta kirjutanud palju Venemaa elust (Banham, 1995, p. 1115). 

Venemaa suurust arvestades on vene teatriajalugu mõjutanud veel mitmed teatriloojad ja 

näitekirjanikud.  

 

20. sajandi sündmused on oluliselt puudutanud ka teatrite arengut. Laiaulatuslikud 

poliitilised rahutused, mis on toonud teatrimaailma uued noored uute mõtetega ning 

omakorda kultuuriellu uued tuuled. (Brown, 1995, p. 9) Samuti on teatrit mõjutanud II 

maailmasõda, peale mida on kultuurist saanud midagi enamat, kui lihtsalt kirjandus ja 

kunst, teater on elav ja vahetu dialoog publikuga (Freeman, 2017, pp. 116). Samuti 

Nõukogude Liidu kommunism, kaasaaegne tehnoloogia ja liikumisvabadus, mis on 

omakorda kaotanud piiri erinevate riikide kultuuride vahel ning rahvusvahelisus on 

kasvanud metsiku kiirusega (Brown, 1995 p. 9). See kõik on teatrit oluliselt muutunud ning 

21. sajandiks on teater olulisel kohal kultuurielus (Королева, 2017, стp 10). 
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Viimaste aastakümnete jooksul on teatri kultuuriline areng oluliselt muutunud (Bratton, 

2003, pp. 4-5). Teater saab olla nii lava kui ka institutsioon, kultuuripärand näitlejate ja 

pealtvaatajate vahelise suhtlusena, mis käsitleb nii minevikku kui ka tulevikku. (Toome, 

2015, lk 10) Kaasaaegne teater, nagu me seda täna teame, on muutunud palju täpsemaks, 

žestid on rohkem tagasihoidlikumad ning näidendid järjest realistlikumad. Tänapäeva 

teatrit iseloomustab realistlikkus ja see nõuab omakorda rohkemat pühendumist lavale, 

rekvisiitidele, kostüümile, helile, valgusele jne. Tänapäeva teatrit iseloomustab näitlejate 

eraldamine publikust, saali pimendamine ja lava valgustamine. (Hartnoll, 1989 lk 237)  

 

Eesti praegune lavatraditsioon ei sündinud rahvusloomingu pinnalt, vaid teater, kui omaette 

kunstivorm võeti ärkamisaegsel ajal üle Euroopast, eestkätt kohalikku baltisakslast järgides 

(Rähesoo, 2011, lk 15). Esimesed kutselised trupid tekkisid alles 1900. aastate alguses 

seltsidena, millest kasvasid hiljem välja Teater Vanemuine, Rahvusooper Estonias ja Endla 

Teater. Tol ajal tunti puudust viletsatest teatrimajadest ja väljaõpetatud näitlejatest, kes 

saaksid eesti keeles etendusi anda. (Kärner, 1922, lk 16) Aja jooksul tekkis etendusasutusi 

juurde ning Eesti taasiseseisvumise ajaks kattis teatrite võrk peaaegu terve Eesti (Eesti 

Teatri Agentuur, 2018). 

 

Kõik Eestis täna tegutsevad etendusasutused, olenemata majanduslikust vormist, hõlmavad 

enda alla eri etenduste liike, olgu selleks ühiskondlik teater, mis käsitleb ühiskonnas 

aktuaalseid teemasid; poliitiline teater, mis esitab vaatajatele kindla seisukoha või 

sotsiaalne teater, mis kaardistab ühiskondlikke probleeme (Pesti, 2009, lk 17). Kokkuvõttes 

on Eesti teater suurest missioonitundest, eestlaseks olemisest ja rahanappusest välja 

kasvanud kunstivorm.  

 

Teatrite puhul on tegemist organisatsioonidega, kelle ülesandeks on kultuuri loomine, mitte 

tulu teenimine. Teatrid ei konkureeri omavahel ning ei ole kasumi teenimisele orienteeritud 

asutused (Joanne & Kotler 1996, p. 52). Teatrite tegevusest võib tekkida kasum, kui see ei 

ole eesmärk. Teatrid tegutsevad kultuuri loomise eesmärgil ning pakuvad vaatajale vaba 

aja veetmise võimalust (Voss, et.al., 2000, p. 340). Kokkuvõttes on teatrid 

mittetulunduslikud, õigluslikult reguleeritud organisatsioonid, mis tegutsevad etenduste 

korraldamiseks ning mida üldiselt rahastatakse riigi poolt (Bukvić, et.al., 2016, p. 137). 

Kuna teater, kui kunstivorm, ei jää ilma riigipoolse toetuseta ellu (Toome, 2015, lk 10). 
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Mistõttu on teatrite toetamine neile oluline (Joanne & Kotler 1996, p. 52). Teatreid 

toetatakse üldiselt riigieelarvelistest vahenditest. 

 

Täna on teatril palju konkurentse tekkinud nagu hästi rahastatud televisioon, filmid, 

seriaalid, sarjad, mis on paratamatult tulutoovamad kui teater, seega peetakse kehvades 

majandusoludes teatrit kalliks ja töömahukaks ettevõtmiseks, mida on problemaatiline 

arendada. Teater sõltub otseselt riigi rahastamise süsteemist. (Brown, 1995 p. 1) 1890. 

aastal tekkis Eestis vajadus ja soov rajada professionaalseid riigiteatreid. Juba tollal kirjutas 

Eesti näitekirjanik Eduard Wilde, et teatri tegemiseks puudub Eestis majanduslik võimekus. 

(Kärner, 1922, lk 16) Sellegipoolest on teater ka Eestis aastast aastasse püsima jäänud.  

 

Kokkuvõttes ulatub teatriajalugu kaugetesse ühiskondadesse, mis tänu erinevatele 

kultuuridele ja kohalikele tavadele on erinevas tempos edasi arenenud. Teatrikunst on 

võimas vaatemäng, mis mõjutab vaatajaid, pakub emotsioone ja meelelahutust ning 

rikastab kultuuri. Tänu olulistele teatriinimestele, kes on toonud teatrikultuuri palju uusi 

näidendeid ja pakkunud meelelahutust ning tänu tehnoloogia võimasale arengule nii heli, 

valguse, kostüümi, reklaami jne vallas, on teater arenenud selliseks nagu me seda täna 

tunneme. Teatrite näol on tegemist kasumile mitteorienteeritud asutustega, kes küll võivad 

teenida kasumit, kuid see ei ole nende peamine ülesanne. Seega on riigipoolne 

tegevustoetus teatritele eluliselt oluline.  

 

1.2. Sihtfinantseeringu otstarve ja kajastamine aruannetes 

 
Teater on loominguliste isikute töökoht, mille eesmärk on luua kunsti ning seda teistele 

esitada. Teatrid ei konkureeri omavahel kasumi teenimiseks vaid pakuvad meelelahutust ja 

tegutsevad missioonitundest. Eelmises peatükist sai selgeks teatrite ajalugu ja teatrite 

olulisus ühiskondlikus mõttes. Kuna teatrid on mittetulunduslikud organisatsioonid, on 

neile tegevustoetus elus püsimiseks oluline. Tegevustoetuse jaoks vajalikud vahendid 

tulevad riigieelarvesse kogutud maksudest ja maksetest ning need jagatakse teatritele 

sihtfinantseeringuna välja.  

 

Selgitamaks riigieelarvest tulude olemasolu peab teadma maksude ja maksustamise 

põhimõtteid. Maksud arenesid välja vanades suurriikides, kust need teistesse kultuuridesse 

edasi liikusid (Samson, 2002, p. 21). Maksustamise idee seisneb võimalikult vähe 
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maksumaksjat segades, võimalikult palju maksutulu teenida (Becker, et.al., 2003, p. 305), 

kuid selleks, et maksutulu teenida, peab inimestel olema ka soov makse maksta ehk 

maksumoraal. Maksumoraali maksumaksjate soovivad kanda oma maksukoormust ning see 

tuleb sisemist tahtest, et mitte maksudest kõrvale hoiduda, kuna see on kodanike kohus. 

Kodanike kohus tähendab, et inimesed on motiveeritud mitte ainult maksimeerima enda 

heaolu vaid ka mõistma ühiskonna toimimist ja panustama kogukonna arengusse. (Kirchler, 

2007, pp. 99-100) Lisaks kinnitavad veel uuringud, et maksumoraali on võimalik kõrgel 

hoida ja panna maksude tasumise vastutust inimestele, kui nad saavad ise maksuseaduste 

kujundamisel kaasa rääkida. Nii tajuvad inimesed oma kodanikukohustust rohkem, kui nad 

on ise nende seaduste loomise protsessis osalenud. Mida tugevamalt töötatakse välja 

poliitilistest protsessides osalemise õigused, seda kõrgem on maksumaksjate maksumoraal. 

(Feld & Fley, 2002 pp. 88-89) Ehk maksukuulekus ja maksulaekumine on seda parem, mida 

rohkem sellesse protsessi maksumaksjaid kaasatakse. Teatrite rahastamisel ja 

maksumoraalil on autori arvates oluline seos, sest teatreid rahastatakse riigieelarvest ning 

riigieelarve täituvust soodustab inimeste kõrgem maksumoraal. 

 

Maks on seadusega või seaduse alusel avalik-õiguslike ülesannete täitmiseks või selleks 

vajaliku tulu saamiseks maksumaksjale pandud rahaline kohustus, mis kuulub täitmisele 

ning millel puudub otsene vastutasu maksumaksja jaoks (Maksukorralduse seadus, 2002) 

ning mis on riigi toimimise aluseks, et tagada teaduse, hariduse ja kultuuri areng, riigi 

julgeoleku ja elanikkonna heaolu (Koval, 2013, pp. 2430-2431). Maksude põhiline 

funktsioon on riigikassa tulude kindlustamine (Ulst & Hanson, 1996, lk 17). Kõik maksud 

on erinevad ning mõned toovad rohkem maksutulu kui teised. Hea makssüsteem hoiab 

maksubaasi laia, et tulu tuleks võimalikult paljudest kohtadest. (Ulbrich, 2011, pp 186) 

 

Kogutud maksud moodustavad arenenud riikides umbes 90% kogu riigieelarve tuludest 

(Koval, 2013, pp. 2430-2431) ning kogutud maksude põhjal koostatakse riigieelarve, milles 

kajastatakse rahalisi vahendeid, mida riik eelarveaastal plaanib koguda, saada toetusena, 

vahendada ja kasutada ning mille Vabariigi Valitsus enne järgmise eelarveaasta algust 

heaks kiidab. Riigieelarve liigendatakse administratiivselt ehk tuuakse välja, millised 

ministeeriumid ja nende valitsemisalas tegutsevad asutused kasutavad riigieelarve 

vahendeid. Administratiivselt liigendatud vahendid liigendatakse omakorda majandusliku 

sisu järgi ehk tuuakse konkreetse ministeeriumi baasil välja tema tulud, kulud, 

investeeringud ja finantseerimistegevused. (Riigieelarve seadus, 2014). Riigieelarve on 
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rahaline finantsplaan ehk kulude ja tulude plaan, mis kinnitatakse parlamendi poolt 

seadusena ja on aluseks valitud tegevuse rahastamisel (Ulst, 1996, lk 13). Riigieelarves 

kajastatakse ühe aasta raha ja muud finantsvara mille sisulise kujunemise aluseks on riigi 

eelarvestrateegia ja valitsemisalade arengukavad (Rahandusministeerium, 2018). Eelarve 

kujutab strateegilisi plaane mõõdetavade kulude ja oodatavate tuludena mingi kindla 

perioodi jooksul (Äripäev, 2010, lk 12), mis on nii planeerimise kui ka kontrollidokument, 

milles peegelduvad riigi eelistused rahalises väljenduses (Turbel, 2015, lk 14). Riigieelarve 

on riigi kõige olulisem dokument.  

 

Igas riigis on riigieelarvel täita finantspoliitiline funktsioon, ehk tagada valitsuse 

funktsioonide täitmine (Ulst, 1996, lk 13). Riigieelarvest kaetakse avalikku funktsiooni 

täitvate asutuste rahastamine: kooliharidus, sotsiaalkindlustus, avalikud teenused, 

tervishoid, riigikaitse jne (Ulbrich, 2011, pp. 297-327). Selleks, et riik saaks oma kohustusi 

täita, tagada avalike teenuste kätte saamine ja toimimine kõigile, tuleb leida riigieelarvest 

piisavad vahendid iga valdkonna kindlustamiseks. Seega tuleb riigieelarve koostamisel 

enne strateegiliste eesmärkide seadmist prognoosida tulevikus tehtavaid kulutusi ja hinnata 

võimalikke muutusi (Karu & Zirnask, 2004, lk 25). 

 

Riigieelarve prognoosimine võimaldab otsuste tegijal vähendada ebakindlust ning tagada 

kontroll keerulistes olukordades. Seetõttu tulebki enne otsuste tegemist – riigieelarve paika 

panemist – prognoosida tulevasi kulutusi. Prognoosimine on keeruline protsess, mis on 

seotud probleemide lahendamisega ning riigieelarve prognoosimisega on lõplikel otsustel 

oluline kaal, kuna see on seotud kõigi riigis elavat inimestega. (Stenmark, 2013, p. 447) 

2004. aastal koostati Eestis esimesed kogu riiki hõlmavad avaliku sektori konsolideeritud 

tekkepõhised finantsaruanded, mis olid aluseks tekkepõhisteks riigieelarveks. 2017. aastal 

koostatud riigieelarve on esimene tegevuspõhine riigieelarve, mille eesmärk on saavutada  

mõjusam ja tõhusam riigiülesannete täitmine, kvaliteetsem avalike teenuste pakkumine, 

valitsussektori kulutuste ja töötajate arvu vähenemine ning valitsussektori paindlikum ja 

vähem bürokraatlikum töökorraldus. Traditsioonilise kuluarvestuse põhimõtete kohaselt 

jagatakse üldkulud toodetele ja teenustele ligikaudse proportsiooni alusel. Tegevuspõhine 

kuluarvestus analüüsib, milliseid tegevusi ja millises koguses on ühe või teise toote 

valmistamiseks või teenuse osutamiseks vaja teha ning seejärel kui palju erinevaid ressursse 

on vaja tegevuste teostamiseks kulutada. Läbi teenuste osutamiseks hädavajalike tegevuste 

hinna tuletatakse lõpuks teenuse enda tegelik maksumus. (Rahandusministeerium, 2019) 
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Igal riigil on oma kohustused, mis tuleb riigil täita (haridus, riigi turvalisus jne) ja selleks 

vajalikud vahendid tulevad riigieelarvest. Riigieelarve toetuste puhul on eesmärgiks 

mõningate valdkondade ühtlustamine, eesmärkide suunamine ja uute lähenemisviisidele 

kaasa aitamine, kes ise tulu ei teeni. (Ulbrich, 2011, p. 280) Toetuste maksmine on jäänud 

läbi aastate riigi ülesandeks. Suurem maksutulu tuleb jõukamatelt inimestelt, kes saavad 

suuremat palka ja kes kulutavad rohkem, riiklikud toetused aga jagatakse valdkonnas kus 

tulu pole nii suur ja toimetulemine keerulisem. Seega nimetatakse riiklikke toetusi 

horisontaalseks ühtlustamiseks. (Ulbrich, 2011, pp. 281-282) Teadusuuringute kohaselt ei 

saaks avaliku sektori toetust asendada erasektori toetusega, kuna üks ei asenda teist. Seega 

on valitsussektori rahastamise tähtsus mittetulundussektorile asendamatu. (Lu, 2016, pp. 

394-396) Seega on mittetulunduslik sektor avalikust sektorist sõltuv.  

 

Valitsuse abi on valitsuse poolne tegevus, mille eesmärk on toetada majanduslikult teist 

asutust, mis teatud konkreetse kriteeriumi alusel kvalifitseerub toetuse nõudmistele. 

Avaliku sektori toetuste saamine on finantsaruannete koostamisel oluline, kuna tuleb teha 

märge selle kohta, mil määral on toetuse saaja sellest abist aruandeperioodil kasu saanud. 

Toetuse kirjapanemine hõlbustab majandusüksuse finantsaruannete võrdlemist eelnevate 

perioodide finantsaruannetega ja teiste üksuste finantsaruannetega. (Monea,  et al., 2010, p. 

1) Eelpooltoodust tuleneb, et selleks et finantsaruanded oleksid arusaadavad ja ühetaolised, 

tuleb valitsusepoolset toetust sarnaselt kirjendada.  

 

Riiklikke toetusi saab jagada kaheks: üldotstarbelised toetused ja katekoriseeritud toetused. 

Üldiselt jagatakse toetusi vajaduspõhiselt. Näiteks üldotstarbeliste toetused jagatakse neile, 

kes seda vajavad, kuid riik ei sea toetuse kasutamiseks ette piiranguid. Katekoriseeritud 

toetuste puhul on tegemist kindaks eesmärgiks makstud toetusega. Näiteks, et tänavatel 

oleks rohkem politseinikke või ühes koolis tasuta koolilõunate pakkumine. Samuti on 

kasutatud ka mõlema toetuse segu, mida nimetatakse ’block grants’, mille puhul määrab 

toetuse andja, et mingit osa toetusest tuleb kasutada konkreetseks otstarbeks, kuid ülejäänu 

osa võib toetuse saajal omal äranägemisel kasutada. Lisaks saab veel riiklikke toetusi jagada 

projektitoetusteks, ühekordseteks toetusteks jne. (Ulbrich, 2011, p. 285).  

 

Sihtfinantseerimine on rahastamisvahend ja seda tuleks kirjendada aruannetes vastavalt 

otstarbele. Kasutamata olekus bilansis mitte kasumiaruandes, kuna tegemist ei ole tuluga 
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mida teenitakse, vaid tegemist on valitsusepoolse abiga millele ei eelne kindel vastutasu. 

(Monea, et al., 2010, p. 3) Tavaliselt kajastatakse saadud toetus kuluna samal perioodil, mil 

need saadakse, kuna vastavalt kulu-tulu printsiibile kajastatakse tekkinud kulud samal ajal 

tekkinud tuludega (Raamatupidamise seadus, 2002). Avaliku sektori asutuse poolt 

makstavad toetused jagunevad omakorda sihtfinantseerimiseks ja tegevustoetuseks. 

Sihtfinantseering on teatud projektipõhisel sihtotstarbel saadud ja antud toetused, mille 

puhul määratakse selle eesmärk koos mõõdikutega eesmärgi täitmise jälgimiseks, ajakava 

ja rahaline eelarve ning toetuse andja nõuab saajalt detailset aruandlust raha kasutamise 

kohta ning raha ülejääk tuleb maksta andjale tagasi. Sihtfinantseerimine jaotatakse 

omakorda tegevuskulude ja põhivara sihtfinantseerimiseks. Tegevustoetuseks peetakse  

antud ja saadud toetused, mis antakse saajale lähtudes tema põhikirjalistest ülesannetest ja 

arengudokumentides määratud eesmärkidest. (Avaliku sektori finantsarvestuse ja -

aruandluse juhend, 2003; vt tabel 1) 

 

Sihtfinantseeringuid kajastatakse õiglases väärtuses alles siis kui on piisav kindlus, et see 

rahastus laekub. Toetuse saamine ei anna iseenesest veenvaid tõendeid selle kohta, et 

toetuse saamise tingimused on täidetud või täidetakse. Toetuse saamise viis ei mõjuta 

toetuse suhtes kohaldatavat arvestusmeetodit. (Monea, et al., 2010, p. 2) 

 

Sihtfinantseerimist kajastatakse lähtudes Eesti finantsaruandluse standardist tuluna 

tegevuskulude tegemise või põhivara soetamise perioodil, juhul kui sihtfinantseerimise 

tingimustega ei kaasne sisuline tagasinõude või laekumata jäämise risk. Kui eksisteerib risk, 

kajastatakse sihtfinantseerimine tuluna vastava riski kadumisel. Tegevuskulude katteks 

laekunud sihtfinantseeringut kajastatakse ettemaksena, kui selle arvel ei ole veel kulutusi 

tehtud. Kui sihtfinantseerimise saamisega seotud kulutused on tehtud ja puudub sisuline 

toetuse laekumata jäämise risk, kuid toetus on veel laekumata, kajastatakse 

sihtfinantseerimine tuluna ja nõudena. Tegevuskulude katteks saadud ja antud 

sihtfinantseerimist võib kajastada arvestuse lihtsustamise eesmärgil laekumisel koheselt 

tuluna ja ülekandmisel koheselt kuluna, kui lepingujärgne summa on väiksem 5000 eurot 

ilma käibemaksuta põhivara kapitaliseerimise alampiirist. Lepingute alusel võetud 

sihtfinantseerimise saamise nõudeid kajastatakse eelnevalt nõuetena. Tegevustoetusi 

kajastatakse toetuse saaja poolt tuluna raha laekumisel. (vt tabel 1) 

 



 19

Tabel 1. Sihtfinantseeringu ja tegevustoetuse kirjendamine raamatupidamises (Avaliku 

sektori finantsarvestuse ja -aruandluse juhend, 2003; autori koostatud) 

Sihtfinantseeringu ja tegevustoetuse kirjendamine raamatupidamises 

Sihtfinantseerimine 

Tulu  1.tegevuskulude tegemise või põhivara soetamise perioodil 

2. kohe. Kuluna ülekandmisel, kui see on alla 5000 euro 

Ettemaks raha on tulnud aga kulutusi pole veel tehtud 

Tulu ja nõue raha pole veel tulnud aga kulutus on tehtud 

Nõue kui raha veel pole, kulutust ka veel pole 

Tegevustoetus 

Tulu  Kui raha laekub 

 

Toetusi antakse mõnikord rahalises väärtuses või mitterahalises väärtuses, millele on 

lisatud mitmed tingimused. Sellistel juhtudel on vaja hoolitseda kulude ja kulude tekkimise 

tingimuste kindlakstegemisel, mis määravad kindlaks perioodi, mille jooksul toetust 

antakse. Võib olla asjakohane eraldada osa toetusest ühel alusel ja osaliselt teisele. 

Mõningatel juhtudel võidakse anda riigitoetust üldkulude katteks, mitte konkreetsete 

kulutuste tegemiseks. Toetuse saaja võib saada sihtfinantseerimist eelmise perioodi kulude 

või kahjumite hüvitamiseks. Selline toetus kajastatakse selle perioodi tuluna, mille jooksul 

see saabub, avalikustades, et tagada selle mõju selge mõistmine. (Monea, et al., 2010, p. 3) 

 

Saadud toetused tuleb kajastada majandusaasta aruandes. Majandusaasta aruanne koosneb 

raamatupidamise aastaaruandest, mis omakorda koosneb bilansist, kasumiaruandest, 

rahavoogude aruandest ja omakapitali muutuste aruandest (Raamatupidamise seadus, 

2002). Raamatupidamise aastaaruande koostamise ja avalikustamise eesmärk on anda 

aruande kasutajale asjakohast ning tõepärast informatsiooni ettevõtte tegevuse kohta. 

Kasumile mitteorienteeritud ettevõtetel on kasumiaruande asemel tulemiaruanne ning 

omakapitali muutuste aruande asemel netovara muutuste aruanne. (Raamatupidamise 

toimkonna juhend 14, 2018)  

 

Aastaaruanne koosneb bilansist, mis kajastab raamatupidamiskohustuslase 

finantsseisundit: vara, kohustisi ja omakapitali (Raamatupidamise seadus, 2002) ühel 

kindlal ajahetkel (Payne, 1933, p. 293). Mittetulundusühingud ja sihtasutused kasutavad 

bilansis omakapitali kirje asemel kirjet netovara, mis koosneb osakapitalist või 

sihtkapitalist, reservidest (juhul kui need on moodustatud) eelmiste perioodide 
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akumuleeritud tulemist ning aruandeperioodi tulemist. (Raamatupidamise toimkonna 

juhend 1, 2018) Igal aruandeperioodil on alg- ja lõppbilanss.  

 

Lisaks bilansile koosneb aastaaruanne kasumiaruandest. Kasumiaruanne täiendab bilanssi 

ja aitab ettevõtte väljamakseid paremini mõista (Nelson, 1942, p. 132). Kasumiaruanne 

(tulude ja kulude aruanne) on raamatupidamisaruanne, mis kajastab aruandeperioodi 

finantstulemust (tulusid, kulusid ja kasumit või kahjumit) (Raamatupidamise seadus, 

2002).  

 

Mitte tuluteenimisele orienteeritud ettevõtted koostavad kasumiaruande asemel 

tulemiaruande. Tulemiaruande koostamisel on soovitatav lähtuda raamatupidamise 

toimkonna juhendis number 14 toodud skeemist (Raamatupidamise toimkonna juhend 14, 

2018). Mitte tuluteenimisele orienteeritud ettevõtted võivad oma tegevusega tulu teenida 

(etendustele piletite müümine), kuid kuna tulu pole nende eesmärk ning majandusaasta 

lõpus kasumit ei jagata, on sihtasutuste ja mittetulundusühingute kasumiaruande asemel 

tulemiaruanne.  

 

Kolmanda aruandena aastaaruandes on rahavoogude aruanne. Rahavoogude aruanne on 

raamatupidamisaruanne, mis kajastab raamatupidamiskohustuslase aruandeperioodi 

rahavoogusid (raha ja raha ekvivalentide laekumisi ning väljamakseid) (Raamatupidamise 

seadus, 2002), ehk makstud ja saadud rahasummade kokkuvõte mingi ajavahemiku jooksul 

(Barker, 2011, p. 26). Rahavoogude aruanne näitab erinevatest tegevustest tulenevaid 

rahavoogusid ning avaldatav informatsioon on oluline, et hinnata objektiivselt ettevõtete 

võimet genereerida raha, raha ekvivalente ning luua omanikele lisaväärtust (Ilisson, 2004, 

lk 37) ehk see näitab firma tegelikke rahavoogusid aasta jooksul (Peterson, 2000, lk 108). 

 

Majandusaasta aruanne koosneb lisaks aastaaruandest ka tegevusaruandest ja lisadest. 

Tegevusaruanne on majandusaasta aruande lahutamatu osa, et saada objektiivne ülevaade 

ettevõtja majandustehingute kohta (Savtšenko, 2013, lk 18). Tegevusaruandes kirjeldatakse 

raamatupidamiskohustuslase tegevust, mis on oluline tema majandustegevuse hindamisel. 

Tegevusaruandes antakse ülevaade raamatupidamiskohustuslase tegevusest ja asjaoludest, 

millel on määrav tähtsus raamatupidamiskohustuslase finantsseisundi ja majandustegevuse 

hindamisel, olulistest sündmustest majandusaastal ning eeldatavatest arengusuundadest 

järgmisel majandusaastal. Lisaks kirjeldatakse olulisemaid sündmusi, lisaprojekte, 
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festivale jne. Samuti kirjeldatakse ka eeldatavat arengusuunda tulevikus. 

(Raamatupidamise seadus, 2002) Oluline on tegevusaruandesse kirja panna kõik oluline, 

mis on aasta jooksul toimunud ning mis aitab mõista aastaaruande sisu.  

 

Majandusaasta aruande kohustuslikud osad on lisad, mis annavad detailse ülevaate 

ettevõtte finantsolukorrast ja jätkusuutlikkusest (Palmipuu, 2013, lk 49). Lisades tuuakse 

välja arvestusmeetodite muudatused, müügitulu tegevusalade ja piirkondade lõikes jne 

(Alver & Alver, 2009, lk 85). Lisad esitatakse bilansi, kasumiaruande / tulemiaruande, 

rahavoogude aruande ja omakapitali muutuste aruande / netovara muutuste aruande 

olulisemate kirjete kohta (Riisna, 2015, lk 16). Lisad on kogu oluline info lahti kirjutatud, 

mida aastaaruanne ei kajastata. 

 

Lisaks peavad need, kellel on auditeerimiskohustus, esitama majandusaasta aruande juurde 

lisama sõltumatu vandeaudiitori aruande, mis kinnitab aruande õigsust ja normidele 

vastavust. Auditi kohustus on välja toodud audiitortegevuse seaduse § 91. Lisaks on audit 

kohustuslik sihtasutustele mille asutajaks on riik, avalik-õiguslik juriidiline isik, kohalik 

omavalitsus, erakond või äriühing, milles riigil on vähemalt otsustusõigus. 

(Audiitortegevuse seadus, 2010) Raamatupidamisaruannetes sisalduvate ebatäpsuste 

avastamise eest vastutab audiitor (Ivanova, 2015, lk 4).  

 

Kokkuvõtvalt selgus, et riigil on teatud kohustused ja kulud, mille täitmiseks kogutakse 

kokku riigi maksutulu. Kogutud maksudest koostatakse riigieelarve ehk riigi ühe aasta 

kulude ja tulude plaan. Riigieelarve tuludest kaetakse avalikku funktsiooni täitvate asutuste 

rahastamine, sh makstakse tegevustoetust ja sihtfinantseeringut. Tegevustoetust ja 

sihtfinantseeringut makstakse Eestis registreeritud juriidilistele isikutele, kes on 

raamatupidamiskohustuslased ja peavad majandusaasta lõppedes esitama majandusaasta 

aruande. Majandusaasta aruanne koosneb aastaaruandest, tegevusaruandest ja lisadest ning 

osadel juriidilistel isikutel ka sõltumatu vandeaudiitori aruandest. Mõlemat liiki toetust on 

toetuse saajal kohustus oma majandusaasta aruannetes kajastada. Valitsusepoolset 

tegevustoetust makstakse riigieelarvesse laekunud maksudest ning mida tõhusam on 

maksupoliitika ja mida kõrgem elanike maksumoraal, seda rohkem makse riigieelarvesse 

laekub ja seda paremad võimalused on teatritele toetust maksta.  
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2. RIIGIEELARVE RAHASTAMISE KIRJENDAMINE 

MAJANDUSAASTA ARUANNETES AASTATEL 2011-

2017 

 

2.1. Riigieelarvest teatrite rahastamise 

 

Esimeses peatükis selgitati teatrite olulisus läbi ajaloo, teatrite sihtfinantseerimine 

riigieelarvesse laekunud maksudest ning sihtfinantseeringu otstarve. Teises peatükis 

analüüsitakse Tallinnas tegutsevaid teatreid ning analüüsitakse sihtfinantseeringu ja 

tegevustoetuse kajastamist majandusaasta aruannetes. Eestis on etendusasutus asutus, kes 

korraldab regulaarselt autorite ning esitajate loomingut avalike esitluste ja etenduse näol 

ning kelle töötajateks on loomingulised inimesed. Etendusasutusel peab olema 

loominguline juht ja loomenõukogu ning asutuse kohustus on teavitada avalikkust 

etendustest või kontsertidest. Eestis jagunevad etendusasutused teatriteks, 

muusikakollektiivideks ning kontserdi korraldajateks (Etendusasutuse seadus, 2003).  

 

Eesti Vabariigi üheks konstitutsiooniliseks ülesandeks on kõikumatus usus ja vankumatus 

tahtes kindlustada ja arendada riiki, mis peab tagama Eesti rahvuse ja kultuuri säilimise 

läbi aegade (Eesti Vabariigi Põhiseadus, 1992). Riigi kohustus teatreid ülal pidada oli 

aktuaalne 1990. alguses, mil taasiseseisvunud vabariigil oli raha vähem kui Nõukogude 

Eestil (Karulin, 2013, lk 45). Eestis toetatakse kultuuri riigieelarvesse ja kohalikku 

omavalitsusse laekuvatest maksudest, mille kogumisega tegeleb Maksu- ja Tolliamet 

(Maksukorralduse seadus, 2002). 

 

Riigieelarvest teatrite rahastamise analüüsimiseks kasutatakse kvalitatiivset 

analüüsimeetodit, viiakse läbi teemakohaste teoreetiliste allikate analüüs. Allikatena 

kasutatakse erinevaid rahastamisega seotud õigusakte ning Kultuuriministeeriumi 

andmeid. Analüüsitakse riiklikke toetusi saanud teatrite rahastamist Tallinnas.  

 

2019. aasta riigieelarve tuludest moodustavad ligikaudu 70,2% kogutud maksud ja 

sotsiaalkindlustusmaksed mistõttu on efektiivne maksude kogumine ja võimalikult suur 

maksulaekumine riigile oluline. Administratiivselt on riigieelarves välja toodud 
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Kultuuriministeerium ning majandusliku sisu järgi ka Kultuuriministeeriumi kulud ja tulud 

(vt lk 15). Kultuuriministeeriumi haldusalas tegutseva Kultuurkapitali suurimad tululiigid 

lisaks muule tulule on hasartmängumaks ning aktsiisid ja kuludeks vastavalt ministeeriumi 

poolt hallatavate asutuste ülalpidamine. (Rahandusministeerium, 2018) Seega on tõhus 

maksupoliitika ja efektiivne maksuhaldur riigieelarve kujunemisel oluline. 

Analüüsist tuleneb, et teatrikunsti toetatakse nii otse riigieelarvest (Etendusasutuse seadus, 

2003), kohalike omavalitsuste eelarvest (Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus, 1993) 

kui ka Eesti Kultuurkapitalist (Eesti Kultuurkapitali seadus, 1994). Seega on avalikus 

sektoris tegutsevate teatrite rahastuse suurus igal aastal erinev. 

Eestis tegutsevad teatrid saab suures pildis jagada kaheks: avalikus sektoris tegutsevateks 

teatriteks ja erateatriteks (vt joonis 1). 

 

 

Joonis 1. Avalikus sektoris tegutsevate ja erateatrite rahastus riigieelarvest 

(Kultuuriministeerium, 2018a; Etendusasutuse seadus, 2003; Eesti Kultuurkapitali seadus, 

1994, Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus, 1993; autori koostatud) 

 

Kultuuriministeeriumist saavad riigieelarvelist toetust avalikus sektoris tegutsevad teatrid 

(vt joonis 1), kelle senise tegevuse ja eelarve täituvuse Kultuuriministeeriumi juurde loodud 

komisjon üle vaatab ning teeb ministrile ettepaneku kui suures summas milliseid teatreid 

rahastada (Kultuuriministeerium, 2014). Avalikus sektoris tegutsevatele teatritele on 

kindlustatud riigipoolne toetus, kuna oleks mõeldamatu, et riik enda sihtasutused ja 

regionaalselt olulise tähendusega kultuuriasutused toetuseta jätaks.  
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Eraõiguslike teatrite toetus pole nii kindel kui avalikus sektoris tegutsevatel teatritel. 

Eraõiguslikke teatreid toetatakse samuti riigieelarvest, kuid nende teatrite puhul läheb 

rahastus läbi Rahandusministeeriumi Eesti Kultuurkapitalile, kes jagab toetust väiksemates 

summades ning projektitaotluse alusel. Lisaks toetatakse osa eraõiguslikke teatreid ka otse 

riigieelarvest, sarnaselt avalikus sektoris tegutsevate teatritega, kuid selle toetuse saamiseks 

peab teater aastaid tegutsenud olema ja juba arvestatava publikuhulgaga. (vt joonis 1)  

 

Lisaks toetavad kohalikud omavalitsused piirkonniti teatreid, kuna kohaliku omavalitsuse 

ülesanne on korraldada vallas või linnas kultuuri (Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus, 

1993), kuid see otsus, kas teatrit teotada või mitte ja mis summas tehakse kohalikul tasandil. 

(vt joonis 1) 

 

Otse riigieelarvest toetatakse kultuuriliselt olulisi ja pika ajalooga eraõiguslikke teatreid – 

VAT Teater, Von Krahl jne (Rahandusministeerium, 2018, lk 114). SA Vaba Lava juhatuse 

liige ja Tartu Ülikooli teatriteaduse doktorant Kristiina Reidolv leiab, et teatrikunstide 

valdkonnas tuleb edaspidi rahastamisel suuremat tähelepanu erateatritele panna, kuna üha 

enam tekib erateatreid ja vabatruppe ning üha enam eelistatakse vabakutselise teatritöötaja 

staatust (Reidolv, 2016). Samuti ei ole Kultuurkapitali soovi toetada institutsioonide 

ülevalpidamist (erateatrite rahastamist), kuna see on Kultuuriministeeriumi ülesanne 

(Karulin, 2013, lk 55). Kultuurkapital toetab eelkõige loovisikuid ja projektipõhiseid 

algatusi ning Kultuuriministeeriumi eelarve kaudu rahastatakse riigieelarveliste asutuste 

põhitegevust ja rahvuskultuuriliselt olulisi pikaajalisi tegevusi (Kultuuriministeerium, 

2014). Eraõiguslike teatrite toetus ja jagatavad summad pole nii kindlad kui avalikus 

sektoris tegutsevatel teatritel.  

 

Eraõiguslike teatrite rahastamise suurus ja võimalus sõltub teatud määral aktsiisidest ja 

hasartmängumaksust, millest moodustub Eesti Kultuurkapitali eelarve. Riigieelarvesse 

laekunud alkoholi aktsiisist, kantakse 3,5% ja riigieelarvesse laekunud 

hasartmängumaksust kantakse 47,8% Eesti Kultuurkapitalile (Alkoholi-, tubaka-, kütuse- 

ja elektriaktsiisi seadus, 2002; Hasartmängumaksu seadus, 2009). Autor on arvamusel, et 

mida suurem on alkoholi ja tubaka tarvitamine ning hasartmängu mängimine, seda rohkem 

saab kultuuri toetada. Sama seisukohta avaldas Kultuurkapitali direktor Kertu Saks (2018) 

oma avakõnes Kultuurkapitali näitekunsti sihtkapitali infopäeval.  
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Kultuuri toetamine käib läbi rahastuse ning rahastamine peab olema läbipaistev ja 

põhinema tegevuse sisul, mitte omandivormil (Kultuuriministeerium, 2014), Peep Lennart 

(2017) kirjutas artiklis, et teatrite finantsallikaks on Kultuurkapital ning 

Kultuuriministeerium, kes jagab valdava osa sihtrahastusest. Avalikus sektoris tegutsevad 

teatrid võtavad ligi 95% kogu rahastusest, ehk riik eelistab toetada suuri repertuaariteatreid 

(Reidolv, 2016), erateatrid peavad leppima ülejäänuga (Lennart, 2017).  

 

Triin Lukas (2012, lk 7) on oma bakalaureusetöös välja toonud, et alates 2014. aastast oli 

teatrite rahastamisel kasutusel AITA-de süsteem (arvestuslik inimtööaasta), mille ideeks oli 

teatrite rahastamine uuslavastuste, etenduste ja publiku arvu järgi ning mis ei olnud 

kehtestatud õigusaktidega ega kajastanud riigieelarves. AITA-de süsteem oli keeruline ja 

ebaselge kõigile osapooltele. Riigikontrolli sõnul puuduvad teatrite rahastamisel ühtsed 

põhimõtted ja rahastamisskeem ei ole läbipaistev kogu teatrite toetus on tegelikult suunatud 

koosseisuliste teatritöötajate palgakulude katteks ning maja hoolduseks (Riigikontroll, 

2001). Riigikontrolli andmetel ei olnud olukord 2010. aastaks paranenud ning 

Kultuuriministeerium ei jälgi etendusasutuse seaduses toodud põhimõtteid (Riigikontroll, 

2010). Seega on Riigikontrolli sõnul jagatud juba pea 20 aastat maksumaksja raha üldiseid 

kokkuleppeid eirates. 

 

Kõigil teatritel on kohustus riigipoolset toetust oma majandusaasta aruandes kajastada. 

Kõik teatrid (v.a Rahvusooper Estonia) on loodud ettevõtlusvormina ning on kantud 

äriregistrisse (Äriseadustik, 1995). Eesti vabariigis on võimalik luua osaühing, äriühing, 

tulundusühistu (Äriseadustik, 1995), kui ka tulu mitteteenimise eesmärgil 

mittetulundusühing (Mittetulundusühingute seadus, 1996) või  põhikirjaliste eesmärkide 

täitmiseks sihtasutus (Sihtasutuste seadus, 1996). Mittetulundusühingute ja sihtasutuste tulu 

võib kasutada üksnes nende põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks ning nende kasumit ei 

või jaotada liikmetele ega asutajatele (Raamatupidamise toimkonna juhend 14, 2011). 

Äriühingu äriregistrisse kandmisega ning mittetulundusühingute ja sihtasutuse 

mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse kandmisega tekib ettevõttel olenemata 

omandivormist õiguslik võime (Mittetulundusühingute seadus, 1996; Äriseadustik, 1995; 

Sihtasutuste seadus, 1996). Seega on Eesti Vabariigis võimalik tegeleda ettevõtlusega ning 

vastavalt tegevuse iseloomule valida sobiv ettevõtlusvorm. 
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Olenemata organisatsiooni iseloomust, tegutsemisvormist ning suurusest on Eestis 

registreeritud ja tegutsevad juriidilised isikud raamatupidamiskohustuslased 

(Raamatupidamise seadus, 2002). Raamatupidamiskohustuslase majandustegevuses on 

oluline roll raamatupidamisel, et saada hea ülevaade finantsolukorrast ning pidada arvestust 

ettevõtte majandustulemustest kohta (Ivanova, 2015, lk 6; Maasik, 2015, lk 5), ehk lühidalt 

on raamatupidamine ettevõtte kasumi ja kahjumi arvestus (Nelson, 1942, p. 132). Vastavalt 

raamatupidamise seadusele on raamatupidamiskohustuslaseks iga Eestis registreeritud era- 

või avalik-õiguslik juriidiline isik (Raamatupidamise seadus, 2002).  

 

Sõltumata organisatsiooni omandivormist, on ettevõtjatel raamatupidamislik kohustus 

erinev ning sellest lähtuvalt ka erinev aastaaruande ning majandusaasta aruande lisade 

esitamise kohustus. Äriühingud, kelle eesmärgiks on äriseadustiku alusel tulu teenimine 

ning ühingud, kelle eesmärgiks ei ole tulu teenimine vaid põhikirjaliste eesmärkide 

saavutamine lähtuvad raamatupidamisel erinevatest printsiipidest. Lisaks muutus 2016. 

aastal raamatupidamise seadus, mis muutis väikeste ettevõtete raamatupidamusliku 

aruandluse lihtsamaks. Näiteks ettevõtjad, kelle varad on kokku kuni 175 000 eurot, 

kohustused ei ole suuremad kui omakapital, kellel on ainult üks osanik, kes on samal ajal 

ka juhatuse liige, ning kelle müügitulu on aruandeaastal kuni 50 000 eurot, ei pea esitama 

rahavoogude ja omakapitali muutuste aruannet. (Raamatupidamise seadus, 2002) 

Lihtsustatud majandusaasta aruandluse kasutuselevõtu eesmärgiks oli ettevõtjate 

halduskoormuse vähendamine ja raamatupidamiskulude pealt kokku hoidmine, et 

mikroettevõtted saaksid aktiivsemalt ettevõtlusega tegeleda. (Kutšerenko, 2016, lk 10-11, 

16) 

 

2019. aastaks on tekkinud olukord, kus etendusasutuse seadust on raske rakendada ning 

praktikas on sellest etendusasutuste töö korraldamisel ja nende rahastamisel keeruline 

lähtuda, kuna seal toodud rahastamise süsteem on vananenud ning ei vasta õiglase 

rahastamise kriteeriumidele. Kunagised riigiteatrid on ümber kujundatud sihtasutusteks 

ning erateatrite hulk on oluliselt kasvanud. Hetkel küll arvestatakse teatrite omandivormilisi 

erinevusi, on see seadus siiski ehitatud üles riigietendusasutuste tegevuse korraldamiseks. 

Käimas on etendusasutuste seaduse muutmine, mis arvestaks tänapäeva teatriga ning 

riigieelarvest tegevustoetuse saamise läbipaistvusega. (Kultuuriministeerium, 2018; 

Eelnõude infosüsteem, 2018) Lisaks toetuse maksmise läbipaistvusele on ka oluline teatrite 
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toetuse kajastamine majandusaasta aruannetes. Riigipoolse toetuse kajastamise ühetaolisust 

analüüsitakse järgmises peatükis. 

 

Kokkuvõtvalt selgus, et Eestis tegutseb kahte liiki teatreid: avalikus sektoris tegutsevad ning 

eraõiguslikud teatrid. Eesti Vabariik toetab etendusasutusi omandivormist olenemata ning 

vajalik rahastus riigieelarvest tuleb avalikus sektoris tegutsevatel teatritel 

Kultuuriministeeriumi kaudu ning erateatritel Kultuurkapitalist, mis saab omakorda 

rahastuse läbi Rahandusministeeriumi. Teatrite rahastamisel on oluline riigi üldine 

maksutulu ning lisaks alkoholi- ja tubakaaktsiisi ning hasartmängumaksu laekumine. 

Rahastuse kasutamise kontrollimiseks tuleb kõikidel raamatupidamiskohustuslastel, sh 

teatritel oma majandusaasta majandustegevus majandusaasta aruandesse kajastada. Ühtne 

kirjendamine ja rahastuse ühtne kajastamine kõigi teatrite majandusaasta aruannetes on 

oluline nii teatritele, rahastuse maksjale kui ka maksumaksjale.  

 

2.2.  Tallinna teatrite sihtfinantseerimise esitamine majandusaasta 

aruannetes 

 

Eelnevas peatükis on analüüsitud teatritele makstava riigipoolse toetuse maksmise 

süsteemi Eestis. Riigikontroll on toonud välja, et teatrite rahastamine riigieelarvest ei ole 

kõikehõlmav ning rahastamise skeemi pole mitme aasta jooksul jälgitud. Millest tulenevalt 

on ka probleem, kus teatrite aruandeid on keeruline analüüsida, kuna rahastuse 

kirjendamine on teatrite lõikes erinev ning kõikehõlmav ülevaade puudub.  

 

Riigipoolse rahastuse kajastamist majandusaasta aruannetes analüüsitakse 2019. aastal 

Tallinnas tegutsevate ja riigieelarvest toetust saavate teatrite rahastuse kirjendamist 

majandusaasta aruannete põhjal dokumendianalüüsi meetodina. Kokku analüüsitakse viite 

avalikus sektoris tegutsevat teatrit, milleks on avalik–õiguslik Rahvusooper Estonia ja neli 

ministeeriumi poolt asutatud sihtasutust: Sihtasutus Eesti Draamateater, Sihtasutus Vene 

Teater, Sihtasutus NUKU ja Sihtasutus NO99. Vabariigi Valitsuse korraldusega lõpetas 

Teater NO99 tegevuse 2018. aasta detsembris (Vabariigi Valitsus, 2018), kuid lõputöös 

analüüsitakse Tallinnas tegutsevate teatrite rahastuse kajastamist majandusaasta aruannetes 

aastatel 2011-2017 ning sellel ajal tegutses ka Teater NO99 ning seetõttu analüüsitakse 

seda teatrit lõputöös koos teiste avalikus sektoris tegutsevate sihtasutustena. Erateatritest 
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analüüsitakse Piip ja Tuut Teatrit; Theatrum; Vana Baskini Teatrit, Miksteatrit, VAT 

Teatrit ja Von Krahli teatrit.  

 

Analüüsis on avalikus sektoris tegutsevate teatrite puhul välja jäetud Tallinna Linnateater, 

kuna selle teatri näol on tegemist munitsipaaletendusasutusega, kelle 

raamatupidamisarvestust ja ‑aruandlust korraldab ja juhtimist tegevust kontrollib riigi ja 

Tallinna õigusaktide alusel tsentraliseeritult finantsamet. Tallinna Linnateater koostab ja 

esitab aruandeid oma tegevuse kohta riigi ja Tallinna õigusaktides ette nähtud korras ja 

linnavalitsus kontrolli Tallinna Linnateatri tegevuse seaduslikkust ja otstarbekust. (Tallinna 

Linnavolikogu, 2008) Kokkuvõttes on Tallinna Linnateatri näol tegemist teatriga, kes esitab 

majandusaasta aruanded konsolideeritult koos Tallinna linnaga ning n-ö klassikalisi 

majandusaasta aruandeid Tallinna Linnateatril oma tegevuse kohta pole.  

 

Riigipoolse sihtfinantseeringu maksmise paremaks arusaamiseks antakse ülevaade 

analüüsitavatest teatritest.  

 

2019. aastal on Tallinnas kokku kuus avalikus sektoris tegutsevat teatrit, milleks on avalik-

õiguslik Rahvusooper Estonia, munitsipaaletendusasutus Tallinna Linnateater ja 

ministeeriumi poolt hallatavad sihtasutused: Sihtasutus Eesti Draamateater, Sihtasutus 

Vene Teater, Sihtasutus NUKU ja Sihtasutus NO99 ning 29 era- või projektiteatrit (Eesti 

Teatri Agentuuri Statistika, 2018a). Teatrite külastatavus on hea, näiteks külastas 2017. 

aastal Eesti teatreid 1,1 miljonit inimest, kokku andsid teatrid 6 713 etendust (Eesti Teatri 

Agentuuri Statistika, 2017) mis näitab, et teatrihuvi on eestlastes suur.  

 

Rahvusooper Estonia on avalik-õiguslik juriidiline isik, kes tegutseb Rahvusooperi seaduse, 

teiste õigusaktide ja oma põhikirja alusel. Rahvusooperi eesmärk on edendada Eesti 

rahvuslikku teatri- ja muusikakultuuri, propageerida ja tutvustada seda Eestis ja välismaal 

ning teha maailma muusika- ja teatrikultuuri saavutused kättesaadavaks Eestis. 

Rahvusooper Estonia kutsub ellu Riigikogu ehk kaudselt rahvas ja Rahvusooper Estonia 

juhtimisse kuuluvad nõukogude, riigikogu, ministeeriumide ja seltside esindajad, andes nii 

rahvusooperi juhtimise laiemale ringile. (Rahvusooperi seadus, 1997) Seega on 

Rahvusooper Estonia teistest teatritest oluliselt erinev.  
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Lisaks Rahvusooper Estoniale tegutseb avalikus sektoris ka riigi asutatud sihtasutuse 

vormis tegutsevad teatrid. Riik asutab ja osaleb sihtasutuste töös, et valitseda riigivara, täita 

avalikku huvi ülesandeid või teenida riigile tulu (Rahandusministeerium, 2018a). 

Sihtasutused lähtuvad oma töös eelkõige sihtasutuste seadusest (Sihtasutuste seadus, 1995) 

ja riigiosalusega sihtasutused riigivaraseadusest (Riigivaraseadus, 2009). Seega tegutseb 

sihtasutus kindlal sihil põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks. 

 

Aastaid tagasi ei olnud enamus teatreid sihtasutused (Karulin, 2013, lk 45). Reformimise 

käigus muudeti järk-järgult kõik riigiteatrid sihtasutuseks. Näiteks muudeti 2003. aastal 

Tallinna teatritest sihtasutuseks Eesti Draamateater ning aasta hiljem Vene Teater. 

(Lõhmus, 2013) Eestis juhib riigi loodud ja teatritena tegutsevaid sihtasutusi juhatus ja 

nõukogu, nõuandva üksusena tegutseb ka loomenõukogu (Etendusasutuse seadus, 2003). 

Sihtasutuste nõukogu moodustab kultuuriminister. Reformi tulemusel on teatrite 

nõukogudes erinevate ministeeriumide esindajad. Ministeeriumi esindaja pöörab enim 

tähelepanu sellele teatrile, mille nõukokku ta kuulub. Erinevalt riigiteatritel põhinevas 

süsteemist, kui kõigil oli kohustus võimalike probleeme ennetada on ametnikud nüüd 

kindlate teatrite juures. Ehk erinevatel ametipositsioonidel töötavate ametnike nõukokku 

määramisega ei ole sihtasutusi võrdselt koheldud. (Lõhmus, 2013) Sellegipoolest on 

reformi tulemusel kõik riigiteatrid sihtasutused ning tõsi küll juriidilises mõttes toimivad 

samasuguste printsiipide järgi ja lähtuvad samadest seadustest oma töö korraldamises.  

 

Avaliku sektori teatrite kõrval on Tallinnas ka 29 eraõiguslikku teatrit (Eesti Teatri 

Agentuuri Statistika, 2018a), mis on loodud eraisikute poolt, toomaks teatripubliku ette 

etendusi ja esinemisi. Eraõiguslike teatritena võib näha inimeste kollektiive või truppe, kes 

saavad endale avaliku sektori teatritest rohkem lubada, kuna on eraõiguslikud ning neil 

pole reegleid, millele alluda (Pesti, 2016, lk 105). Enamasti tegutsevad erateatrid 

projektiteatritena, kus teatritöö on üles ehitatud projektipõhiselt ehk lavastusest lavastusse. 

Kuid samuti tegutseb hooaegadel põhinevaid teatreid. Vanimad erateatrid on 1987. aastal 

loodud VAT Teater ning 1992. aastal loodud Von Krahli Teater. Mõlemad teatrid 

tegutsevad tänini. (Eesti Teatri Agentuuri Statistika, 2018a) Erateatrite arvukus näitab, et 

kultuuri loomine ja teatritegevusest osa võtmine on inimestele oluline, olgu selleks siis 

töötamine avaliku sektori teatrites või oma erateatri loomine. Tavaliselt luuakse erateatrid 

mittetulundusühendustena, harvem esineb ka muid ettevõtlusvorme (Eesti Teatri Agentuuri 

Statistika, 2018a). Erinevalt avaliku sektori teatritest ei sea ükski seadus erateatritele 
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eksisteerimise piiranguid ega tegevuse juhiseid, näiteks loomenõukogu olemasolu, 

teavitamine etenduste toimumisest jne. Isegi etendusasutuse seadus keskendub eelkõige 

avaliku sektori teatritele. 

 

Eraõiguslikest teatritest analüüsitakse lõputöös kuute teatrit, kes on tegutsenud vähemalt 

viis aastat ning kes on saanud vähemalt korra riigieelarvelist toetust. Lõputöös 

analüüsitkase sihtasutus Theatrumi, mittetulundusühinguid Teater Piip ja Tuut, VAT 

Teater, Von Krahli Teater, Miksteater ning osaühing Vana Baskini Teatrit. Lõputöö 

analüüsi osas ei grupeerita enam Tallinna teatreid avalikus sektoris ning erasektoris 

tegutsevateks, vaid lähtutakse omandivormidest ja sellest tulenevalt erinevusest 

raamatupidamisel. (vt tabel 2) 

 

Tabel 2. Tallinnas tegutsevate teatrite liigitamine omandivormist lähtuvalt (lisa 1; autori 

koostatud) 

Avalikus sektoris tegutsevad Tallinna teatrid Erasektoris tegutsevad Tallinna teatrid 
Avalik-õiguslik Rahvusooper Estonia Sihtasutus THEATRUM 
Sihtasutus Teater NO99 Mittetulundusühing Piip ja Tuut Teater 
Sihtasutus NUKU Mittetulundusühing VAT Teater 
Sihtasutus Eesti Draamateater Mittetulundusühing Von Krahli Teater 
Sihtasutus Vene Teater Mittetulundusühing MIKSTEATER 
 Vana Baskini Teater OÜ 

 

Tallinna teatrite riigipoolse rahastuse analüüsimiseks on kasutatud teatrite majandusaasta 

aruandeid aastatel 2011-2017, mis on saadud Äriregistri keskkonnast 01.11.2018 ja 

05.02.2019. Rahvusooper Estonia majandusaasta aruannete saamiseks on võetud 

18.03.2019 ühendust pearaamatupidaja Margot Sildamiga. Lisaks on analüüsimisel 

kasutatud riigieelarve seaduse seletuskirju aastatel 2011-2017, mis on saadud 

Rahandusministeeriumi kodulehelt ning erateatritele makstava tegevustoetuse summad on 

saadud 28.03.2019 Kultuuriministeeriumi teatrinõuniku Katre Väli kaudu. Majandusaasta 

aruandeid analüüsiti järgmiselt: bilansis võrreldi sihtfinantseeringu kirjendmaist, 

kasumiaruandest sihtfinantseeringu tulu-kulu kajastamist, rahavoogude aruandest 

sihtfinantseeringu raha liikumist, tegevusaruandest sihtfinantseeringu saamise fikseerimist 

ning erinevatest lisadest sihtfinantseeringu kirjendamist.  

 

Analüüsist tuleneb, et kõik teatrid on esitanud aastatel 2011-2017 nõuetekohased 

majandusaasta aruanded ning kõigi teatrite majandusaasta algab 01. jaanuaril ning lõppeb 
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31. detsembril (vt lisa 1). Teatrite NO99 ja NUKU Teater on analüüsimisel välja jäetud 

2011. ja 2012. majandusaasta aruanded, kuna need teatrid muudeti 2013. aastaks 

sihtasutusteks ning omandivormi vahetusega hakkas teatrite majandustegevus, erinevalt 

teatritegevusest, n-ö algusest (vt lk 29). Lisaks on eraõiguslike teatrite seas teater, kes 

majanduslikus mõttes on mikroettevõtja ja võib esitada lühendatud majandusaasta aruande 

(vt lk 26). See teater on OÜ Vana Baskini Teater ning tal puuduvad alates 2016. aastast 

rahavoogude aruanne ja omakapitali muutuste aruanne. (vt lisa 1) 

 

Rahvusooper Estonia on ainuke teater, kelle majandusaasta aruanded ei ole leitavad 

äriregistri infosüsteemist vaid majandusaasta aruannete saamiseks tuli pöörduda teatri 

poole. Analüüsitavatest teatritest kolmel on perioodil 2011–2017 majandusaasta aruande 

esitamisega äriregistrisse hilinetud (vt lisa 1). Seda ei tohiks juhtuda, sest nende teatrite 

puhul on tegemist ettevõtetega, kes saavad riigipoolset toetust ning majandusaasta aruanne 

tuleb vastavalt äriseadustik § 60 lg 1 kohaselt esitada registripidajale hiljemalt kuus kuud 

peale majandusaasta lõppu (Äriseadustik, 1995).  

 

Selleks, et saada ülevaade majandustegevusest ja analüüsida sihtfinantseeringu 

kirjendamist, on vaja analüüsida ettevõtte kolme põhilist finantsaruannet – bilanss, 

kasumi/tulemiaruanne ja rahavoogude aruanne (Barker, 2011, p. 80) Kõigi analüüsitavate 

teatrite majandusaasta aruanded koosnevad tegevusaruandest, bilansist, 

kasumiaruandest/tulemiaruandest, rahavoogude aruandest ja lisadest (vt lisa 1).  

 

Analüüsist selgus, et üheteistkümnest teatrist 5, ehk vaid 45,5% tõi oma majandusaasta 

aruande tegevusaruandes välja ka aasta jooksul toimunud etenduste arvu ja publiku hulga. 

Ülejäänud teatrid kõike välja ei toonud. (vt lisa 3) Kõigist analüüsitavatest teatritest 

kajastas riigipoolset tegevusrahastust tegevusaruandes 45,5% ehk 5 teatrit: Rahvusooper 

Estonia, Draamateater, Teater NO99, Vene Teater ja Vaba Baskini Teater. NUKU Teater 

kajastas vaid aastatel 2013 ja 2015. (vt lisa 2) Lõputöö hüpotees oli, et kõik teatrid 

kajastavad tegevustoetust vähemalt tegevusaruandes, kuna tegevusaruandesse pannakse 

kirja kõik olulised aasta jooksu toimunud sündmused (vt lk 20), kuid vaid viis teatrit tõid 

tegevusaruandes igal aastal toetuse summa välja. (vt lisa 2) 

 

Bilanss näitab ettevõtte finantsseisundit, varasid, kohustisi ja omakapitali (vt lk 19). 

Analüüsist tuleneb, et bilansis kajastavad riigipoolset toetust 72,7% analüüsitavatest 
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teatritest ehk 8 teatrit: Rahvusooper Estonia, NUKU Teater, Draamateater, Teater NO99, 

Vene Teater, Von Krahli Teater, Theatrum ja VAT teater. Vaid Rahvusooper Estonia ja 

Von Krahli Teater kajastavad tegevustoetust bilansis igal aastal. (vt lisa 2) Tulenevalt 

raamatupidamise toimkonna juhendi nr 1, mis sätestab  raamatupidamise aastaaruande 

koostamise üldpõhimõtted, kajastatakse bilansis ainult selliseid kohustisi, mille 

rahuldamiseks vajalik summa on usaldusväärselt määratletav (Raamatupidamise 

toimkonna juhend 1, 2018) ning tulenevalt raamatupidamise toimkonna juhendi nr 12, mis 

sätestab sihtfinantseeringu kajastamise raamatupidamise aastaaruandes, selgub, et saadud 

sihtfinantseerimine, mille puhul ei ole tegemist tuluna, kajastatakse bilansis kohustisena. 

Vastavat kohustist kajastatakse bilansis lühi- või pikaajalisena olenevalt sellest, millal 

toimub sihtfinantseerimisega kaasnevate tingimuste täitmine (Raamatupidamise 

toimkonna juhend 12, 2018)  

 

Lisaks tuleb vastavalt raamatupidamise toimkonna juhendist nr 14, mis sätestab 

mittetulundusühingutele ja sihtasutustele sätestatud kohustused, et bilansis tuleb kajastada 

kohustiste all tulevaste perioodide tulud sihtotstarbelistest toetustest, st saadud, kuid 

aruande kuupäevaks veel tulus kajastamata tasud, toetused ja annetused (nt laekunud, kuid 

veel kasutamata remonditasud) (Raamatupidamise toimkonna juhend 14, 2018). Tulenevalt 

faktist, et riigi poolt makstav rahastus on usaldusväärselt määratlev, peaksid kõik teatrid 

saadud kasutamata toetust bilansis nõuete all kajastama.  

 

Tulemiaruanne/kasumiaruanne on ainuke aruanne, kus kajastavad kõik teatrid saadud 

riigipoolset toetust. Analüüsis selgus, et vaid Eesti Draamateater ei ole riigipoolset toetust 

tulemiaruandes kahel aastal kirjendanud. (vt lisa 2). Erinevalt lõputöö teoreetilisest osast, 

kus teoreetilistest allikatest tulenevalt ei tuleks sihtfinantseerimist kajastada 

kasumiaruandes vaid bilansis, kuna vastasel juhul oleks jagatav raha kajastatud tulude all 

(vt lk 18), on Tallinna teatrid kajastanud teotust tulemiaruandes. Raamatupidamise 

toimkonna juhend nr 12 ei sea selles osas piiranguid (Raamatupidamise toimkonna juhend 

12, 2018), raamatupidamise toimkonna juhend nr 1 sätestab vaid, et majandusaasta aruanne 

oleks koostatud järgides kõiki 12. raamatupidamise alusprintsiipi (Raamatupidamise 

toimkonna juhend 1, 2018).  

 

Rahavoogude aruanne on ülevaatlik aruanne, mis näitab millisest tegevusest kõige rohkem 

rahavoogu tekib. Rahavoogude aruandes kajastatakse aruandeperioodi laekumisi ja 
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väljamakseid vastavalt nende eesmärgile põhitegevuse, investeerimistegevuse ja 

finantseerimistegevuse rahavooks (Raamatupidamise toimkonna juhend 14, 2018). 

Analüüsist tuleneb, et aastatel 2011-2017 kajastasid rahavoogude aruandes toetust lõputöös 

analüüsitavad teatrid erinevalt (vt joonis 4). Igal aastal kajastas rahavoogude aruandes 

toetust 36,6% teatritest ehk neli teatrit – Rahvusooper Estonia, Eesti Draamateater, Vene 

Teater ja VAT Teater. Mitte kordagi ei kajastanud majandusaasta aruandes sel perioodil 

tegevustoetust 27,2% ehk kolm teatrit - Vana Baskini Teater, Piip ja Tuut Teater ja 

Miksteater ning mõnel vaadeldud aastal kajastasid ülejäänud 36,6% ehk neli teatrit – 

NUKU Teater, Teater NO99, Von Krahli Teater ja Theatrum (vt lisa 2).  

 

Kuna majandusaasta aastaaruande puhul on aastaaruande lisad selle lahutamatu osa (vt lk 

20), et saada hõikehõlmav ülevaade ettevõtte tegevusest on kõik lõputöös analüüsitavad 

teatrid kirjutanud lisades lahti riigipoolse toetuse summad. Analüüsist selgus, et  

analüüsitavad teatrid ei kasuta samu lisasid. Kõigil analüüsitavatel aastatel kajastasid 

54,5% ehk 6 teatrit iga aasta riigipoolset toetust sihtfinantseeringu lisas. Need kuus teatrit 

olid: Rahvusooper Estonia, Draamateater, NUKU Teater, Vene Teater, Von Krahli Teater 

ja Teater Piip ja Tuut. Lisaks neile kuuele teatrile kajastas veel teatud aastatel riigipoolest 

toetust sihtfinantseeringu lisas 36,4% ehk neli teatrit kelleks olid Teater NO99, Miksteater, 

VAT Teater ja Theatrum. Need samad neli teatrit kajastasid riigipoolset toetust annetuste 

ja toetuste all. Vaid Vana Baskini Teater kajastas muude äritulude all, kuna selle teatri 

puhul on tegemist osaühinguga. (vt joonis 5)  

 

 

Joonis 2.  Tallinna teatrite riigipoolse toetuse kajastamine majandusaasta aruande 

tegevusaruandes aastatel 2011 – 2017 (lisa 2; autori koostatud) 

Sihtfinantseering annetused ja toetused Muud äritulud
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Analüüsi tulemusena võib väita, et kõigil teatritel on majandusaasta aruandes lisa 1 

arvestuspõhimõtete all toodud välja, mida kajastab teater tuluna, mida sihtfinantseeringuna 

ja mida annetuste ja teotustena. Praktiliselt kõigil teatritel on oma nägemus, mis 

teatrisisesest ajas muutub. Avaliku sektori finantsarvestuse ja -aruandluse juhend toob 

välja, kuidas teha vahet sihtfinantseeringu ja tegevustoetuse sisul tuluna, nõudena, 

ettemaksena jne (vt lk 18-19). Analüüsist tulenevalt saab väita, et seega peaksid kõik teatrid 

avaliku sektori asutuse poolt makstavad toetused kajastama bilansis ja tulemiaruandes.  

 

Riigikontroll tõi välja, et teatrite rahastamise süsteemi pole aastate jooksul suudetud 

rakendada, kuna ka rahastuse kirjendamine on teatrite lõikes erinev ning kõikehõlmavat 

ülevaadet on raske saada (vt lk 5). Analüüsides teatrite majandusaasta aruandeid ja 

riigieelarve seletuskirju aastatel 2011–2017 on näha, et enamus teatrite majandusaasta 

aruannetes ei kajastu kordagi see summa, mida riigieelarve seletuskirjas tuuakse. 

Riigieelarve seletuskirjas on välja toodud kogu summa, mis teatrile eraldatakse, kuid mitte 

kõigi teatrite majandusaasta aruannete tegevusaruannetes ei ole toodud sama summa. Lisas 

nr 3 on toodud teatrite lõikes majandusaasta aruannete analüüs, kus on toodud aastate 

põhjal välja riigieelarves toodud tegevustoetust ja rida ’tegevusaruandes’ nendel teatritel 

kes kajastasid tegevusaruandes saadud toetust. Analüüsist tulenes, et osadel teatritel (NO99 

Teater ja Vene Teater) on osadel aastatel riigieelarvest saadud summa erinev sellega, mis 

tegevusaruandes kirjas on. Vana Baskini teatril on see samuti erinev, kuna nad on toonud 

tegevusaruandes välja Kultuuriministeeriumi toetuse koos Tallinna linna toetusega. Lisaks 

on kõigil teatritel analüüs lisatud rida ’Kultuuriministeeriumilt kokk’ (lisas kirjas) mis on 

kogu toetus, mis on saadud riigieelarvest. Selle lisa puhul on tegemist majandusaasta 

aruande lisaga, mis peaks ainsana kajastama toetusi (peale toetused ja annetused lisa, mida 

enamus teatrid ei kasuta), kuid ka selle lisa puhul on toetuste summad teatrite lõikes 

erinevalt kajastatud. (vt lisa 3) 

 

Analüüsi tulemusel saab järeldada, et aastaaruande korrektsuse puhul oli teatreid, kellel jäi 

äris nõutavast hoolusukohustuse täitmisest puudu.  Juhatuse liige peab oma kohustusi 

täitma korraliku ettevõtja hoolsusega (Äriseadustik, 1995). Analüüsist järeldus, et 45,5%-l 

ehk  üheteistkümnest teatrist viiel oli olulisi sündmusi peale bilansipäeva, kuid vaid üks 

teater oli selle tegevusaruandes välja toonud. (vt lisa 3) Olulised sündmused peale 

bilansipäeva on sündmused, mis mõjutavad bilansikirjeid. Olulisi sündmusi peale 

bilansipäeva on võimalik näha, kui vaadata kahe järjestikuse aasta aastaaruandeid. Ühe 
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aasta finantsaruande (bilanss, tulemiaruanne, rahavoogude aruanne) lõpp, peab olema 

sama, mis järgmise aasta finantsaruande algus, kuna nende kahe aruande vahe on üks päev 

(kõigi teatrite majandusaasta (vt lk 31) algab 01. jaanuari ja lõppeb 31. detsember) ehk see 

päev, mil majandusaasta lõppeb ja uus algab ei tohiks olla olulisi sündmusi, kuid kui on, 

tuleks need arvestuspõhimõtetes välja tuua.  

 

Lisaks selgus analüüsi tulemusena, et lõputöös analüüsitavatest teatritest on auditikohustus 

järgmistel teatritel: sihtasutus Eesti Draamateater, sihtasutus Teater NO99, sihtasutus 

NUKU, sihtasutus Vene Teater, sihtasutus Theatrum, mittetulundusühingul VAT Teater. 

Nende teatrite majandusaasta aruanded on sõltumatu osapoole poolt üle vaadatud.  

 

Tulenevalt analüüsist teeb autor järgmised ettepanekud ja soovitused: 

Ettepanekud Kultuuriministeeriumile:  

 Enne riigipoolse toetuse maksmist teatritele kontrollida majandusaasta aruande 

olemasolu, korrektsust ja selle sisulisi näitajaid. 

 Töötada välja majandusaasta aruande näidisaruanne teatritele (sõltumata 

omandivormist) ning mille kasutamine oleks riikliku toetuse saamisel eelduseks. 

Ettepanek toetust saavatele teatritele:  

 Riigipoolse toetuse summa tuleb välja tuua majandusaasta aruande 

tegevusaruandes ja selle jagunemine sihtotstarbe järgi lisas sihtotstarbelised tasud, 

annetused ja toetused. 

Soovitus Rahandusministeeriumile:  

 Vaadata üle raamatupidamistoimkonna juhendi nr 12 sihtfinantseerimine nõuded 

sihtfinantseeringu kajastamiseks majandusaasta aruandes. 

 

Kokkuvõttes selgus, et analüüsitavatest teatritest on Tallinnas avalikus sektoris üks omal 

seadusel tegutsev Rahvusooper Estonia ja vaadeldaval perioodil neli sihtasutust ehk 

Draamateater, Teater NO99, Vene Teater ja NUKU Teater. Lisaks on Tallinnas kuus 

erateatrit, kelle majandusaasta aruandeid lõputöös analüüsiti: Piip ja Tuut Teater, VAT 

Teater, Von Krahli Teater, Miksteater, Theatrum ja Vana Baskini Teater. Kõik teatrid on 

raamatupidamiskohustuslased ning on saanud riigieelarvest toetust. Juriidiliste isikutena on 

kõigil teatritel kohustus saadud toetust majandusaasta aruandes kirjendada. 

Üheteistkümnest teatrist kuus kajastas toetust tegevusaruandes, kaheksa bilansis, kõik 
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tulemiaruandes/kasumiaruandes ning neli rahavoogude aruandes iga aasta ning neli igal 

aastal ei kajastanud. Kõik analüüsitavad teatrid kajastasid riigipoolset toetust lisades, neist 

kuus sihtfinantseeringuna, neli nii sihtfinantseeringu kui toetuse ja annetusena ning üks 

muu tuluna. Viiel teatril jäi äris nõutavast hoolsuskohustusest puudu, kuna neil oli 

majandusaasta aruandes kajastamata bilansijärgseid sündmusi.  
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KOKKUVÕTE  

 

Eesti Vabariigi üheks konstitutsiooniliseks eesmärgiks on Eesti kultuuri säilimine ja 

püsimine. Eestis on teatrid mittetulunduslikud organisatsioonid, kes vajavad riigipoolset 

toetust on teatrit teha. Teatrikunsti toetatakse riigieelarvesse laekuvatest maksudest, mis 

jagatakse toetustena riigieelarvest välja. Rahastuse ühtne ja kõigile osapooltele arusaadav 

kirjendamine on oluline nii teatrile endale, toetuse maksjale kui ka maksumaksjale.  

 

Lõputöös analüüsiti Tallinna teatreid, kes on saanud vähemalt korra riigipoolset toetust, 

sõltumata nende omandivormist. Analüüsiti järgmiseid Tallinna teatreid: Rahvusooper 

Estonia, Eesti Draamateater, Vene Teater, Teater NO99, NUKU Teater, VAT Teater, Von 

Krahli Teater, Miksteater, Theatrum, Vana Baskini Teater ja Piip ja Tuut Teater. Lõputöös 

ei käsitletud Tallinna Linnateatrit, kuna Tallinna Linnateatri puhul on tegemist 

munitsipaaletendusasutusega, kes esitab majandusaasta aruanded konsolideeritult koos 

Tallinna linnaga, mistõttu ei ole Linnateatril teiste teatritega võrreldes sarnaseid aruandeid 

ning analüüsi tegemine ei ole võimalik. Lõputöö on autori kursusetöö „Eesti 

etendusasutuste rahastamine riigieelarvesse laekuvatest maksudest“ edasiarendamine 

riigipoolse rahastuse kajastamise kontekstis. 

 

Lõputöö on aktuaalne, kuna Kultuuriministeerium on planeerinud etendusasutuse seaduse 

muutmist ning riigikontroll on vihjanud aastaid rahastamissüsteemi puudustesse. Sellest 

tulenevalt on ka keeruline vaadelda teatrite aruandeid, kuna ka rahastuse kirjendamine on 

teatrite lõikes erinev ning kõikehõlmavat ülevaadet on raske saada.  

 

Lõputöö oli uudne, kuna siiani on kirjutatud vaid etendusasutuste piletihinna käibemaksu 

muutusest, eraldi avalikust ning mittetulunduslikust sektorist ning Eesti teatrite 

rahastamisest. Siiani ei ole teadaolevalt kirjutatud lõputööd teatritele makstava 

sihtfinantseeringu kirjendamisest majandusaasta aruannetes, ehk analüüsitud rahastamise 

skeemi läbipaistvust lõpptarbija seisukohast. Lõputöös analüüsiti Tallinna teatrite 2011-

2017 majandusaasta aruannete põhjal Kultuuriministeeriumi ja Kultuurkapitali poolt 

makstud tegevustoetuse kirjendamise olemasolu.  
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Lõputöö hüpotees oli, et kõik teatrid kajastavad riigieelarvest saadud tegevustoetust 

majandusaasta aruande tegevusaruandes, tuues vähemalt korra välja kogu tegevustoetuse 

summa riigieelarvest (sama summa, mis on ka riigieelarve seletuskirjas), mis on eraldi 

liigendatud vastavalt toetuse suurusele Kultuuriministeeriumist tegevtoetuseks ja põhivara 

soetuseks ning Kultuurkapitalist. Analüüsist selgus, et hüpotees pidas vaid osaliselt paika, 

kuna vaid viis teatrit: Rahvusooper Estonia, Draamateater, Teater NO99, Vene Teater ja 

Vana Baskini Teater tõid tegevusaruandes igal aastal toetuse summa välja. Ülejäänud teatrid 

riigipoolset toetust tegevusaruandes ei kajastanud.  

 

Esimeseks uurimisülesandeks oli analüüsida ja sünteesida teooriast tulenevalt teatrite 

sihtfinantseerimise ja majandusaasta aruannete olemust. Maailmateatrid arenesid aastaid 

tagasi erinevates ühiskondades. Tänaseks on Eesti mitut liiki teatreid, kes kõik tegutsevad 

kunsti loomise eesmärgil, et pakkuda vaatajatele meelelahutust. Teatrid ei ole orienteeritud 

kasumi teenimisele, mistõttu vajavad nad riigipoolset toetust, et tegutseda. Kõik teatrid 

esitavad majandusaasta lõppedes majandusaasta aruande, mis koosneb tegevusaruandest, 

aastaaruandest ja lisadest. Saadud riigipoolset rahastust kajastavad teatrid majandusaasta 

aruandes.  

 

Teiseks uurimisülesandeks oli analüüsida teatrite rahastamise võimalusi riigi eelarvest. 

Riigieelarve on ühe riigi finantsplaan, mis moodustub kogutud maksudest ja maksetest. 

Riigieelarve kaudu rahastatakse teatreid toetuste näol. Riigieelarvest eraldatakse raha 

Kultuuriministeeriumi, mille kaudu rahastatakse avalikus sektoris tegutsevaid teatreid ning 

osasid erateatreid ning Rahandusministeeriumi, mille kaudu saab raha Kultuurkapital ning 

erateatrid.  

 

Kolmandaks uurimisülesandeks oli analüüsida toetuse kirjendamist 2011–2017 

majandusaasta aruannetes Tallinna teatrite näitel. Teatreid rahastatakse riigieelarvesse 

laekunud maksudest ning toetuse ühetaoline kirjendamine on oluline teatrile, riigile kui ka 

maksumaksjale. Analüüsi tulemusena selgus, et teatritele makstava toetuse kirjendamine 

majandusaasta aruandes ei ole piisavalt täpne. Aastaruannete analüüs ei anna selget 

ülevaadet ja võimalust teatrite majandustegevust võrrelda (aastaaruannete lisad ja 

bilansikirjed on erineva detailsusega). Kokkuvõttes saab lõputöö autor väita, et sarnaselt 

riigikontrolliga, kes tõi välja riigieelarve ebaselge rahastuse kajastamise, toob lõputöö autor 

välja ebaselge toetuse kajastamise majandusaasta aruannetes.  
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Lõputöö eesmärk oli välja selgitada Tallinna teatritele makstava tegevustoetuse arusaadav 

kajastamine majandusaasta aruannetes aastatel 2011-2017. Lõputöö eesmärk täideti. 

Teatritele makstav riigipoolne toetus peaks olema majandusaasta aruannetes selgemalt 

kirjendatud. 

 

Tulenevalt analüüsist teeb autor järgmised ettepanekud ja soovitused: 

Ettepanekud Kultuuriministeeriumile:  

 Enne riigipoolse toetuse maksmist teatritele kontrollida majandusaasta aruande 

olemasolu, korrektsust ja selle sisulisi näitajaid. 

 Töötada välja majandusaasta aruande näidisaruanne teatritele (sõltumata 

omandivormist) ning mille kasutamine oleks riikliku toetuse saamisel eelduseks. 

Ettepanek toetust saavatele teatritele:  

 Riigipoolse toetuse summa tuleb välja tuua majandusaasta aruande 

tegevusaruandes ja selle jagunemine sihtotstarbe järgi lisas sihtotstarbelised tasud, 

annetused ja toetused. 

Soovitus Rahandusministeeriumile:  

 Vaadata üle raamatupidamistoimkonna juhendi nr 12 sihtfinantseerimine nõuded 

sihtfinantseeringu kajastamiseks majandusaasta aruandes. 

 

Järgmistel uurijatel soovitatakse analüüsida kõiki Eestis avalikus sektoris tegutsevaid 

teatreid ja eraldi erateatreid pöörates tähelepanu riigieelarvest makstava toetuse 

kajastamisele ning kui võetakse töös esitatud ettepanekuid ja soovitust arvesse, tuleks 

edaspidi ka nende kasutamise otstarbekust ja eesmärki analüüsida. Lisaks soovitatakse 

analüüsida Kultuuriministeeriumi poolt rahastatavaid muid valdkondi, sh sihtasutustena 

tegutsevaid muuseume, spordiasutusi ja muusikainstitutsioone.  
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SUMMARY 

 

One of the constitutional aims of the republic of Estonia is maintaining the existing 

Estonian culture. In Estonia, theatres are some of the non-profit organizations that need 

support from the state to operate. Performing arts are funded by taxes in the national budget 

which are then allocated as grants. Therefore, the recording of support that is 

understandable to all stakeholders is important to the theatre itself as well as to the 

transferor and the taxpayer.  

 

In this thesis, Tallinn theatres that have at least once received support from the state, no 

matter their ownership, were analyzed, and they are as follows: Estonian National Opera, 

Estonian Drama Theatre, Russian Theatre, Theatre NO99, NUKU Theatre, VAT Theatre, 

Von Krahl Theatre, Miksteater, Theatrum, Old Baskin’s Theatre and Piip and Tuut Theatre.  

 

The first research task was to analyze and carry out the synthesis of government grants, 

national budget and annual reports of theatres. World theatres developed years ago in many 

different societies. Nowadays, there are several types of theatre in Estonia, all of which 

work to create art that provides the audience with entertainment. Theatres are non-profit 

oriented which is why they need the state support. At the end of the financial year, all 

theatres present an annual report that also shows the state support received.  

 

The second research task was to analyze the possibilities of funding theatres from the 

national budget which finances theatres in the form of grants. Money from the national 

budget is allocated to the Ministry of Culture, through which theatres in the public sector 

as well as some private theatres are financed, and to the Ministry of Finance, through which 

the Cultural Endowment and most private theatres receive support.  

 

The third research task was to analyze the recording of state support in the 2011-2017 

financial reports of Tallinn theatres. Theatres are funded from taxes collected in the national 

budget, therefore a unified way of recording state support is important to the theatre, state 

and taxpayer. As a result of the analysis, it was discovered that the recording of support 

paid to the theatres in the annual reports is not precise enough.  
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The analysis of annual reports does not provide a clear overview nor the possibility to 

compare the economic affairs of theatres. In conclusion, like the State Audit Office pointed 

out the inconsistent reflection of the financing of the national budget, the author points out 

the unclear reflection of state support in the annual reports.  

 

The aim of the thesis was to find a comprehensible reflection of subsidy paid to Tallinn 

theatres in the annual reports for 2011-2017. This aim was fulfilled. State support paid to 

theatres should be more clearly recorded in the annual reports.  

 

Consequently, the author of the thesis makes the following proposals and 

recommendations: 

to the Ministry of Culture:  

 Before paying state support to theatres, the existence, correctness and substantive 

indicators of the annual report should be checked.  

 A sample of an annual report for theatres (regardless of ownership) should be 

developed and the use of it should be a prerequisite for state support.  

Proposal to theatres receiving state support:  

 The amount of state support should be stated in the annual financial report and it’s 

breakdown by purpose should be presented in the index targeted fees, donations 

and grants.  

Suggestion to the Ministry of Finance:  

 To look over the requirements for the reflection of government grants according to 

the Accounting Standards Board handbook’s chapter 12: government grants.  

Future researchers are advised to analyze all Estonian theatres operating in the public sector 

and private theatres separately, while paying attention to the reflection of the support from 

national budget, and if the Ministry of Culture takes into consideration the aforementioned 

proposals, the usefulness and purpose of those should be analyzed as well.   



 

42 

VIIDATUD ALLIKATE LOETELU  

Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seadus (2002) RT I, 26.01.2018, 7 

Alzal-Khan, F., 1997. Postcolonial Theatre Anthropology. Reviews In Anthropology, 26, 4, 

p. 265 – 277  

Alver, L. & Alver, J., 2009. Finantsarvestus. Põhikursus. 2., täiendatud trükk. Tallinn: 
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http://statistika.teater.ee/stat/main/show/40 [Kasutatud 05.11. 2018].  

Eesti Teatri Agentuuri Statistika, 2018a. Teatrid. [Võrgumaterjal] Leitav: 
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https://www.kul.ee/et/tegevused/etenduskunstid/rahastamine [Kasutatud 16.01. 2019].  
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Tartu: Tartu Ülikool.  

Peterson, M., 2000. Finantsanalüüs. Tallinn: Külim. 



 

46 

Raamatupidamise seadus (2002) RT I, 09.05.2017, 30.  

Raamatupidamise Toimkonna juhend 1., 2018. Raamatupidamise aastaaruande koostamise 
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probleemi. [Võrgumaterjal] Leitav: 

http://www.riigikontroll.ee/Suhtedavalikkusega/Pressiteated/tabid/168/ItemId/304/amid/5

57/language/et-EE/Default.aspx [Kasutatud 07.11. 2018].  

Riigikontroll, 2010. Muusika- ja teatrivaldkonna rahastamine vajab korrastamist. 
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Lisa 1. Tallinna teatrite majandusaasta aruannete kokkuvõte  

 
Tabel on koostatud Äriregistri andmete põhjal 23.jaanuar 2019 seisuga. Rahvusooper Estonia majandusaasta aruannete saamiseks on võetud 

ühendust teatri pearaamatupidaja Margot Sildam-iga.  
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Lisa 2. Tallinna teatrite tegevustoetuse kajastamine majandusaasta aruannetes 

 
Tabeli koostamisel on kasutatud Eesti Vabariigi riigieelarve seletuskirju ja teatrite majandusaasta aruandeid aastatel 2011-2017. (Äriregister, 2018) 
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Lisa 3. Majandusaasta aruannete analüüs teatrite lõikes aastatel 2011 - 2017  

Tabeli koostamisel on kasutatud teatrite majandusaasta aruandeid aastatel 2011-2017 (Äriregister, 2018). Rahvusooper Estonia majandusaasta 

aruannete saamiseks on võetud ühendust teatri pearaamatupidaja Margot Sildam-iga. 
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