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ETTEVÕTTE LÜHIISELOOMUSTUS

 Kultuuriministeerium  koostöös Rakvere Linnavalitsusega  asutas  05.10.2004 
Sihtasutuse Rakvere Teatrimaja. Nimetatud sihtasutuse asutajateks on Eesti Vabariik, 
kelle nimel teostab asutajaõigusi Kultuuriministeerium ja Rakvere linn, kelle nimel teostab 
asutajaõigusi Rakvere Linnavalitsus. 

Asutatud sihtasutus võttis üle senise Kultuuriministeeriumi hallatava Rakvere Teatri 
funktsioonid teatrikultuuri edendaja ja kandjana ning riigi ja Rakvere linna poolt üleantava 
hoonetekompleksi haldajana. 

Sihtasutuse eesmärkideks oma tegevuses on: 
• Erinevate vaatajagruppide huvidega arvestava tasakaalustatud repertuaariga 

elanikkonna teatrikunstiline teenindamine statsionaaris ning väljaspool statsionaari 
maakultuurimajade tingimustes;

• Tavapärasest erineva teatrikogemuse pakkumine Eesti teatripublikule ja 
professionaalidele rahvusvahelise alternatiivteatrifestivali Baltoscandal kaudu;

• Teatri- ja kultuurialaste koolituste korraldamine; 
• Linnaelanikele kinokunsti väärtrepertuaarist osa saamise võimaldamine; 
• Linna isetegevuslaste hüvanguks rahvamaja ja kinnistu Lai tn. 11a  (seltsimaja) 

haldamine.

Nimetatud eesmärkide saavutamiseks kavandab Sihtasutus Rakvere Teatrimaja 
kujundada sihtasutuse eritingimustega arvestav ning hästi motiveeritud professionaalne, 
tugev ning mitmekülgne loominguline, tehniline ja administratiivne meeskond.
Kaasata loomingulisse tegevusse palju nii Eesti kui välismaa külalisesinejaid, luua 
spetsiaalselt ringreisitingimustele vastavaid lavastusi, jätkata teatrifestivali Baltoscandal 
korraldamist.
Korraldada senisest aktiivsemalt teatrialaseid koolitusi ja luua korraldamiseks vajalikke 
vahendeid, jätkata ning arendada käivitatud kinotegevust, renoveerida sihtasutuse vara 
ning võimaldada muretseda sihtasutusele uut ja kaasaegset, eesmärkide saavutamiseks 
vajalikku vara. 
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TEGEVUSARUANNE 2008
SA Rakvere Teatrimaja 2008. aasta tegevus oli suunatud olemasolevate mahtude 
säilitamisele. Arendustöö polnud võimalik, kuna riigipoolse toetuse suurenemine AITAde 
väärtusele ja majanduskulude kattele ei võimalda piisavalt konkureerida tööturul, seega 
tuleb jätkuvalt arvestada kaadri suure voolavusega eelkõige tehniliste ja 
administratiivtöötajate poolel.  Pidades silmas  üldist majandussituatsiooni oli publikuarvu 
säilitamine aastal 2008 eesmärk number üks. 

Põhikirjalised eesmärgid:

1. Lavastuste loomine ja esitamine

Luua kunstiliselt väärtuslikke professionaalseid lavastusi.

SA Rakvere Teatrimaja 2008 aasta uuslavastused:

1) Copi "KOHATU VISIIT" - esietendus 18. jaanuaril 2008. 
Prantsuse kaasaegne absurd, lavastaja Madis Kalmet, kunstnik Andrus Jõhvik
2) John Osborne "VAATA RAEVUS TAGASI" - esietendus 8.veebruaril 2008
20. sajandi maailmadramaturgia klassika, lavastaja Andres Keil, kunstnik Kristi Leppik, 
kostüümikunstnik Liisi Eesmaa.
3) Urmas Lennuk "PÄEVA LÕPUS" - esietendus 14. märtsil 2008.
Algupärand eetilistest väärtustest muutvas ühiskonnas, lavastaja Urmas Lennuk, 
kunstnik Liina Tepand.
4) Ilf ja Petrov "12 TOOLI" - esietendus 19. aprillil 2008.
Komöödia, lavastaja Jaanika Juhanson, kunstnik Erki Kasemets. 
5) Venedikt Jerofejev "ÜKS JOODIK SÕITIS RONGIGA" - esietendus 3. mail 2008.
Monodraama, lavastaja Toomas Suuman, kunstnik Kristi Leppik.
6) Joel Chandler Harris "ONU REMUSE LOOD" - esietendus 5. septembril 2008.
Lastelavastus, lavastaja Üllar Saaremäe, kunstnik Mihkel Ehala.
7) Noortelavastusena esietendus  Lutz Hübneri  "CREEPS" - esietendus 4. oktoobril 
2008 , lavastaja Üllar Saaremäe, kunstnik Erki Kasemets.
8) Rühmatöö „KOOL“ - esietendus 3. juulil 2008 Baltoscandali idee E. Kasemets, 
lavastus rühmatöö.
9) U.Widmer „TOP DOGS“ - esietendus 20. septembril 2008.
lavastaja Kati Kivitar, kunstnik Britt Urbla Keller
10)Vennad Grimmid / S. Heiberg / U. Lennuk „LUMIVALGEKE JA SEITSE PÖIALPOISSI“ 
- esietendus 8. detsembril 2008, lavastaja Sven Heiberg, kunstnikud Elo Soode ja Sirly 
Oder
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Eesmärk Täitmine
Uuslavastusi 8-10 11
Külastajaid

Intrigeerivad materjalid 
Etendusi aastas 300 331
Külalisetendused väljaspool statsionaari 1/3 1/3

63 000 69 667
erineva käekirjaga 

lavastajad
erineva käekirjaga 

lavastajad



11) C. McPherson „TEISEL POOL“ - esietendus 13. detsembril 2008 lavastaja Üllar 
Saaremäe, kunstnik Vadim Fomitshev.

Ei esietendunud planeeritud   W. Shakespeare „ROMEO JA JULIA“tra  göödia,    koostöös 
Vene Teatriga.
  
Eelmistest hooaegadest 2008. aastasse ülekandunud lavastused:

1) Tove Jansson "Muumitrolli jõuluuni" lavastaja Üllar Saaremäe
2) A. R.Gurney "Söögituba" lavastaja Marko Matvere
3) Edmond Rostand "Cyrano de Bergerac" lavastaja Kalju Komissarov
4) Kati Murutar "Mina, naine" lavastaja Toomas Suuman
5) Jakob Karu "Vanaema juures" lavastaja Üllar Saaremäe
6) Dario Fo "Talupoja piibel" lavastaja Peeter Raudsepp
7) Eric-Emmanuel Schmitt "Oscar ja Roosamamma. Kirjad Jumalale" lavastaja Üllar 
Saaremäe
8) Aidi Vallik - Sven Heiberg "Kuidas elad? ... Ann?!" lavastaja Sven Heiberg
9) Üllar ja Rünno Saaremäe "Käpipuu vennaskond" lavastaja Üllar Saaremäe
10) Anthony Neilson "Siiralt valetades" lavastaja Eduard Toman
11) J. Liiv - J. Smuul - J. Viiding "Johannese passioon" lavastaja Üllar Saaremäe
12) Heljo Mänd "Mõmmi ja aabits" lavastaja Kaarel Kilvet
13) Fr. Ehrenbusch "Täismäng" lavastaja Ingomar Vihmar
14) Harold Pinter "Majahoidja" lavastaja Mati Unt
15) Astrid Lindgren "Pipi Pikksukk" lavastaja Aare Laanemets

2. Maailma teatrikunsti uusimate suundade tutvustamine

Korraldada muid teatrikunsti populariseerivaid üritusi.

Baltoscandal 2008 
2 – 5. juulini 2008 toimus 10. juubelifestival Baltoscandal 2008.
* Festivali eeltutvustus, kava avalikustamine ja piletimüügi algus – märts 2008. Algus 

lavastusega „Sofia – cargo“. Toimus kokku 8 etendust, vaatajaid 360. 
* 2008. aasta festival jätkab koostööd koostöövõrgustikuga FIT, milles osaleb 10 

Euroopa riiki ning mis on ühe aastane projekt nimetusega Mobile Lab for Theatre 
ning mille eesmärk on uurida lavastuse retseptsiooni.

* Programmi raames  osales Baltoscandali töörühm  erinevatel festivalidel ja 
töötubades järgmiselt: München SpielArt (Ott Karulin, Anne-Ly Sova), Krakow 
Reminecencie (Madli Pesti), Helsinki BalticCircle (Ott Karulin), London LIFT 
(Madli Pesti), Riia Homo Alibi (Madli Pesti, Anne-Ly Sova), Slovakkia Divadelno 
Nitra (Ott Karulin), Vilnius Sirenos (Madli Pesti ), Ljubljana Exodos (Madli Pesti , Ott 
Karulin , Anne-Ly Sova).
Baltoscandalil Rakveres  osales Eestist Ott Karulin, Madli Pesti + 11 kriitkut ja 2 
õppejõudu eelnimetatud festivalidelt. Osa festivali lavastustest kirjutatud artiklitest i
lmus kohapeal välja antud festivali lehes, ülejäänusid saab lugeda . FIT'i 
kodulehel, lõplik kogum nendest ilmub 2009. aastal http://www.theatre- fit.org/

* Festival Baltoscandal on ühinenud viie aastase EL poolt kaasfinantseeritud projektiga 
Next Step, mis ühendab teatrifestivale Rootsist, Portugalist, Prantsusmaalt, Belgiast 
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, Austriast ja Eestist, mille eesmärgiks on produtseerida ja festivalidel esitleda 
uudse teatrikeelega lavastusi. 
Projekti raames sündis 2 etendust, mille kaasprodutsent oli Baltoscandal - 
Aydin Teker (Türgi) "harS" ja Charlotte Engelkes (Rootsi) "Forellen and Me". 
Mõlemat etendust esitati Baltoscandalil (lisaks ka Charlotte Engelkesi etendus 
"Miss Very Wagner"). 
Projekti raames on Baltoscandal saanud  lavastuste sünniks ja esitamiseks 
toetusi;
Euroopa Liidult - 1 158 259 
Kultuuriministeeriumilt - 652 000 

* Festivalil oli planeeritud kuni 30 etendust ja kontserte. Esines 15 truppi, 8 riigist 
(Türgi, Soome, Rootsi, Norra, Saksamaa, Prantsusmaa, Austria, Holland) - 
kokku 23 etendust ja 6 kontserti.

 
* Festivali külastuste arv oli planeeritud 5000 - külastajaid oli 5305.

3. Kinotegevus

Kinotegevus jätkus samas vormis ja mahtudes nagu 2007. aastal,  kino töötas väikeses 
majas ainult siis, kui teater etendusi ja proove ei teinud. See asjaolu ei võimaldanud filme 
valida, sest puudus võimalus pikaajaliselt ette planeerida. Kino tegevuse arenguks saab 
võimalus 2009. aasta lõpust, kui Tõllakuuris valmib iseseisev kinosaal.  

Külastatavus: 
Kuna 2008 aastasse kandus väikese saali remont, mil ei olnud võimalik näidata ei 
etendusi ega filme, on kino tulemused oodatust väiksemad. Võrdlus aastaga 2007: 
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2008 2007
Filme 48 72
Seansse 252 454
Külastajaid 8853 19837



4. Ehitustegevus

5. Kohvik

Jätkunud on jazzikohvik koostöös MTÜ  Eesti Jazzliit. Kohvikus toimuvad üritused 
regulaarselt vähemalt 2 korda kuus. Töötajate suure koormatuse tõttu teatritöös ei ole 
võimalik suurendada ürituste arvu ja mitmekesisust kohvikus (puudutab nii 
administratsiooni kui tehnikuid). 

* Võrdluseks – aastal 2007 toimus kokku 15 üritust, mille külastajate arv oli 597.  
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Jazzukontsert Noortepidu KOKKU
Üritus 7 9 16
Külastajaid 635 1600 2235

Eesmärk Täitmine Märkused
Kino-proovisaal
konkureerivad eskiisprojektid veebruar 2008 täidetud
projekteerimise hange veebruar-märts 2008 täidetud
põhiprojekti koostamine märts-juuli 2008 täidetud

ehituse hange august-september 2008 täitmata

ehitustegevus september 2008- juuli 2009 täitmata

Rahvamaja keldrikorrus
keldrikorruse renoveerimise lõpetaminejaanuar 2008 täidetud

Väike maja
renoveerimise II etapp (saal ja publikuruumid)juuli-oktoober 2008 täidetud

KITi klubi

detailplaneeringu kehtestamine jaanuar-märts 2008 täitmata
põhiprojekti koostamise hange aprill-mai 2008 täitmata
põhiprojekti koostamine juuni- november 2008 täitmata
ehituse hange detsember 2008- jaanuar 2009 täitmata

projekteerimise 
viivituse tõttu 
lükkunud 2009 
aastasse
lükkunud märts-
aprill 2009

positiivse arengu 
korral kui 
detailplaneering 
kehtestatakse, mis 
ei sõltu SA Rakvere 
Teatrimaja 
tegevusest



Tööjõud

* Muid väljamakseid juhatuse-, ja nõukogu liikmetele ei tehtud. 
  
Suhtarvud

Varade rentaablus
on  varade  tulemuslikkuse  näitaja  (põhitegevuse  tulem  jagatud  varadega  e  bilansi 
mahuga). 8,05 % tulemus on  riigiasutuse väga hea tulemus. Riigi poolt toetatava teatri 
eesmärgiks  pole  mitte  varade  majanduslikult  võimalikult  efektiivne  kasutamine,  vaid 
maksimaalne kunstiline tulemus piiratud ressursside juures. 

Omakapitali rentaablus
on asutajate investeeringute kasvu (tasuvuse) näitaja (aruandeaasta puhastulem jagatud 
omakapitaliga).12,78 % ROE loetakse äriühingu puhul enamasti normaalseks tulemuseks. 
Samas pole äriühingu ja sihtasutuse kasumid võrreldavad kuna viimasesse on sisse 
arvestatud ka põhivara sihtfinantseerimine.

Maksevõime üldine tase
on lühiajalise maksevõime iseloomustaja (likviidsete varade suhe lühiajalistesse 
kohustustesse), mis näitab mitu korda käibevarad lühiajalisi kohustusi katavad.
Teenidussfääris tegutseva etendusasutuse puhul, kus tulevaste rahavoogude määrajaks 
on eelkõige riigi toetused ja teenuste müügi tulu pole antud näitaja nii oluline kui käibevara 
müügiga tegeleva äriühingu puhul. Arvestades veel asjaolu, et valdav osa käibevarast on 
SA -s Rakvere Teatrimaja otseselt raha kujul, viitab antud näitaja (1,42 ) ülikõrgele 
maksevõimele, vähemalt lühiajalises perioodis. 
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2008 2007

Kooseisulisi töötajaid 81,9 81,3

Juhatuse liikmeid 1 1
Juhatuse liikme netotasud

0
Nõukogu liikmeid 5 5
Nõukogu liikmete netotasud

Kooseisuliste töötajate palkade ja 
lisatasude  neto kogusumma 10 132 959 9 354 088

381 853 330 000
Juhatuse liikme isikliku sõiduauto  
kasutamise kompensatsioon 7 388

134 700 136 800

2008 2007
Varade rentaablus (ROA) 8,05% 1,52%

12,78% 2,52%
Maksevõime üldine tase 1,42 1,54

0,59 0,66

Omakapitali (netovara) 
rentaablus (ROE)

Võõrkapitali ja netovara 
suhe



Võõrkapitali ja omakapitali suhe
on pikaajalise maksevõime näitaja (kohustused jagatud netovaraga) ja  iseloomustab 
võlausaldajate riskimäära. 0,59 võrreldes 2007. aasta 0,66-ga  peegeldab võlausaldaja 
riskimäära  vähenemist, mis on tingitud netovara kasvust.

Tegevuskava 2009

Teater

Languses majanduskeskkond, jätkuvalt suurenevad osade kaupade ja teenuste hinnad (nt 
gaas, elekter) ja 2008. aastal tehtud kultuuripoliitilised otsused (riigitoetuse vähendamine, 
käibemaksumäära  suurendamine)  sunnib  Sihtastusele  Rakvere  Teatrimaja  aastal  2009 
peale peateema, milleks on säilitamine. 

Sihtasutuse põhieesmärgiks on säilitada oma tegevust järgmistes aspektides:

1) Hoida väljakujunenud koosseisu ning eriti  kolm paralleeli,  milleni  jõudmine on olnud 
raske ning võtnud aastaid ning mis on muuhulgas otstarbekas SA  Rakvere Teatrimaja 
käes olevate ruumide ja publikupotentsiaali maksimaalseks ärakasutamiseks. Samuti mille 
muutmine laiapõhjalisemalt võib tähendada tagasilööki teatri populaarsusele  üldiselt.

Võimalikud koondamised on tehtud aastal 2008 ja seda põhiliselt etendust ettevalmistava 
ja teenindusosakonna abipersonali  seas.  Samas on endiselt  plaanis täita seni  täitmata 
olnud näitlejakohad koosseisus, kärpides oluliselt külalisnäitlejate kasutamist. Eesmärgiks 
on leida koosseisu kolm uut näitlejat erinevatest vanusegruppidest. Seda muidugi lähtuvalt 
ja arvestades heitliku majandusolukorra tegelikku kujunemist.

2)  Säilitada  väljakujunenud  etendustegevuse  mahtusid,  ehk  tuua  välja  üheksa 
uuslavastust ning esitada repertuaaris olevaid lavastusi maksimaalselt.  Etenduskordade 
arvus  võib  siiski  tulla  tagasilöök  kui  publiku  ostujõud  ja  seega  külastatavus  langevad, 
samuti põhjusel, et Kultuuriministeeriumi programm „Teater maale“ on peatatud. 
Seega  tuleb  SA-l  Rakvere  Teatrimaja  ära  jätta  seni  antud  etendused  väikestes 
maakohtades,  mis  jäävad  vaid  piletitulule  toetudes  selgesse  miinusesse.  Seega  on 
tõenäoline etenduste arv 250 etendust. Publikuarvu peaks senisel tasemel hoidma kahe 
paralleelse suvelavastuse planeerimine.

3)  Hoida  sihtasutuse   kõiki  tegevusalasid:  teater,  kino,  kohvik  (-üritused),  teatrifestival 
Baltoscandal.  

Eesmärk 2009:
9 uuslavastust;
250 etendust;
58 000 teatrikülastajat. 

Repertuaari koostamise printsiibid ei ole muutunud:

1)  võimalikult  laiapõhjaline  repertuaar,  milles  esindatud  meelelahutus  ja  lavastused 
nõudlikumale  maitsele,  samuti  laste-  ja  noortelavastused.  SA Rakvere  Teatrimaja  ei 
kavatse majanduslangusele vastata,  kujundada repertuaari meelelahutuslikumale osale 
rõhudes;
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2) koostöö võimalikult  eripalgeliste lavastajatega sh noorte lavastajatega ja võimalusel 
lavastajatega välisriikidest;

3) koosseisude võimalikult täpne planeerimine, mis tuleneb külalisnäitlejate kasutamise 
piiramisest,  samuti  väikesearvulise  trupiga  materjalide  otsimine  (muuhulgas  odavam 
reisida).

SA-l Rakvere Teatrimaja  2009. a repertuaarikavas on järgmised materjalid: 

1) Eric-Emmanuel Schmitt "Kooselu väikesed kuriteod", 
lavastaja Erki Aule, kunstnik Riina Degtjarenko. Esietendus 13. veebruaril 2009;

2) Neil Simon "Veider paar", 
lavastaja Toomas Suuman, kunstnik Kristi Leppik. Esietendus 07. märtsil 2009;

3) Ernest Hemingway "Ja päike tõuseb", 
lavastaja Jaanika Juhanson, kunstnik Mihkel Ehala, dramatiseerijad  Urmas  
Lennuk ja Jaanika Juhanson. Esietendus 13. märtsil 2009;

4) Jean Genet "Toatüdrukud", 
     lavastaja Hendrik Toompere jr. Esietendus juunis 2009;

5) Astrid Lindgren "Vennad Lõvisüdamed", 
lavastaja Üllar Saaremäe. Esietendus juuni 2009;

6) Nora Ephron "Kui Harry kohtus Sallyga", 
lavastaja Üllar Saaremäe. Esietendus oktoobris 2009;

7) Materjal valimisel, 
    lavastaja Jaanus Rohumaa. Esietendus oktoobris-novembvris 2009;
8) Andry Erwald "Jäneste kirik", 
    lavastaja Urmas Lennuk. Esietendus detsembris 2009.

Läbirääkimised käivad veel mõne lavastajaga, nimekiri ja materjalide valik ei ole lõplik, eriti 
teist poolaastat silmas pidades. 

Jätkub teatrikunsti uute suundade tutvustamine ehk teatrifestival Baltoscandal. Et festival 
on biennaal ning 2009. aasta on vaheaasta, siis on siin eesmärgiks 2010. aasta festivali 
ettevalmistamine  ja  võimalik  koostöö  “Kultuuripealinn  2011”ga  pakkumaks  omapoolset 
panust aastal 2011. 

Kuna  festival  on  seotud  rahvusvaheliste  koostöövõrgustikega  (Next  Step  ja  FIT),  siis 
kaasnevad  nende  lepingutega  ka  kohustused  tegutseda  ja  leida  väljundeid  festivalide 
vaheaastatelgi. 
2009 aastal   keskendutakse uue festivali  programmi kokku panemisele  ning esmasele 
tutvustamisele  ning  kaasproduktsioonidele  koostöövõrgustiku  Next  Step  raames. 
Viimatimainitu  leiab  väljundi  augustis  Tallinnas,  mil  Kanuti  Gildis  esitletakse  kahte 
kaasproduktsiooni (üks lavastus Eestist  ja üks vällismaalt)  ning novembris Rakveres ja 
Tallinnas,  mis  oleks  ühtlasi  avalöögiks 2010.  aasta  festivali  programmi tutvustuseks ja 
piletimüügi alguseks.

Mainitud tegevuste toimumiseks on palgal kunstiline juht ja festivali tegevjuht.
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Kino

Kinotegevus peab ka aastal 2009 mahutuma väikesesse saali, kus esmalt planeeritakse 
etendused,  seega  on  eesmärgiks  seansside  hoidmine  2007.  aasta  tasemel  (mil 
kinotegevus polnud remondi tõttu katkestatud nagu aastal 2008). 
Uue  kinosaali  valmimine  on  planeeritud  detsember  2009  ja  seoses  aparatuuri 
paigaldamisega katkeb ajutiselt kino tegevus. Publikuarvuks on eesmärgiks 15 000.

Kohvik

Kahe aasta jooksul väga hästi käivitunud koostöö MTÜ Eesti Jazzliit  jätkub 2009. aastal. 
Planeeritud on 7 kontserti (suve vahele jättes 1 kontsert kuus), publikuarv saab kohviku 
mahtuvust arvesse võttes olla maksimaalselt 700. Neile lisanduvad noorteüritused samuti 
üks kord kuus, kus on eesmärgiks saada vaatajaskonda 1500 inimest. 

Kohviku kui toitlustuskoha funktsioonid on endiselt pakkuda lõunat oma maja inimestele ja 
linnarahvale  ning  teenindada  etenduste  ja  ürituste  publikut.  Kui  eelarve  olukord 
planeeritust  halvemaks  osutub,  kaalub  SA  toitlustamise  lõpetamist  või  toitlustamise 
kelllaegade piiramist, ehk kohvik on üks võimalus kokku hoida ja säilitada loovtegevusi, 
kuid külastajale pakutava teenuse kvaliteeti ei ole võimalik sel juhul hoida. 

Ehitus

1) Ettevõtte leidmine, kes korraldab kino-proovisaali ehituse riigihanke ja teostab omaniku 
järelvalvet – jaanuar 2009;
2) Riigihanke ja läbirääkimiste lõpetamine pankadega ehituslaenu saamiseks veebruar-
aprill 2009;
3) Kino-proovisaali ehituse riigihange – mai 2009;
4) Kino-proovisaali ehitus mai – detsember 2009;
5) Ettevalmistustööd töökodade maja välisfassaadei korrastamiseks (värvipassi tellimine 
jms) – veebruar 2009;
6) Töökodade maja fassaadi korrastamine – august 2009;
7) Väikese maja fassaadi korrastamine  ja katuse vahetus - september 2009;
8) Väikese maja ümbruse heakorratööd – august – september 2009.
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RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele

Juhatus kinnitab oma vastutust lehekülgedel 12 kuni 27 toodud Sihtasutus Rakvere 
Teatrimaja  raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab, et:

• raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on 
vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;

• raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt ettevõtte 
finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;

• Sihtasutus Rakvere Teatrimaja  on jätkuvalt tegutsev ettevõte.

kuupäev ............................................

   Juhatuse  liige
               Joonas Tartu
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Bilanss
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Lisa nr 31.12.08 31.12.07
VARAD 
Käibevara
Raha  2
Nõuded ja ettemaksed 3
Varud 4
Käibevara

Põhivara
Pikaajalised  finantsinvesteeringud 15
Materiaalne põhivara 5
Immateriaalne põhivara 6
Põhivara kokku
VARAD KOKKU

KOHUSTUSED JA NETOVARA
Lühiaajalised kohustused
Laenukohustused 7
Võlad ja ettemaksed  8,9
Lühiajalised eraldised 10
Lühiajalised kohustused

Pikaajalised kohustused
Laenukohustused 7
Pikaajalised kohustused kokku
KOHUSTUSED KOKKU

Netovara
Sihtkapital
Eelmiste perioodide tulem
Aruandeperioodi tulem
Netovara kokku
KOHUSTUSED JA NETOVARA KOKKU

8 318 404 8 385 739
5 182 126 4 992 372

152 136 67 611
13 652 666 13 445 721

25 367 895 23 097 583
48 362 118 43 380 549

1 887 4 383
73 731 900 66 482 515
87 384 566 79 928 236

4 545 569 4 355 078
4 859 441 4 174 750

207 930 207 930
9 612 941 8 737 758

22 703 690 23 157 897
22 703 690 23 157 897
32 316 630 31 895 655

10 612 042 10 612 042
37 420 539 36 207 823

7 035 355 1 212 716
55 067 935 48 032 581
87 384 566 79 928 236



Tulude kulude aruanne
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Lisa nr 2008 2007
TULUD
Saadud toetused 11
Tulu ettevõtlusest (kaupade ja teenuste müük) 12
Muud tulud 13
Tulud kokku

KULUD
Majandamiskulud 14
Tööjõu kulud 14

Palgakulu
Sotsiaalmaksud

Põhivara kulum ja väärtuse muutus 14
Muud kulud 14
Kulud kokku

Põhitegevuse tulem

Finantstulud ja -kulud
Intressikulu
Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt
Muud finantstulud ja -kulud
Finantstulud ja -kulud kokku

ARUANDEAASTA TULEM

27 576 324 19 346 163
11 731 633 10 484 576

9 958 -52 571
39 317 915 29 778 168

-12 603 200 -10 314 781
-16 251 242 -14 818 791
-12 168 588 -11 081 094

-4 082 654 -3 737 697
-2 617 403 -2 483 582

-43 467 -21 633
-31 515 312 -27 638 788

7 802 602 2 139 380

-1 218 837 -1 202 453
462 616 284 698
-11 027 -8 910

-767 248 -926 664

7 035 355 1 212 716



Rahavoogude aruanne
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2008 2007
Rahavood põhitegevusest
Tegevustulem
Põhivara kulum
Sihtfinantseerimine põhivara soetuseks
Kasum/kahjum põhivara müügist
Korrigeeritud tegevustulem
Muutused nõuetes ja ettemaksudes
Muutused varudes
Muutused põhitegevusega seotud kohustustes
Kokku rahavood põhitegevuset
Rahavood investeerimistegevusest
Tasutud põhivara eest 
Laekunud põhivara müügist 
Antud laenud
Tagasi laekunud laenud
Laekunud intressid ja muu finantstulu
Kokku rahavood investeerimistegevusest
Rahavood finantseerimistegevusest
Saadud laenud
Tagasi makstud laenud
Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks
Makstud intressid ja muu  finatskulu
Kokku rahavood finantseerimistegevusest

Puhas rahavoog

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus
Raha ja raha ekvivalentide muutus

7 802 602 2 139 380
2 617 403 2 483 582

-7 918 965 -3 802 096
-8 475 57 968

2 492 566 878 834
-3 468 156 302

-84 525 35 392
684 691 1 229 524

3 089 264 2 300 052

-7 431 476 -3 840 521
8 475 605 932

-5 000 -8 859
12 401 1 458

459 420 248 952
-6 956 181 -2 993 037

4 153 275 2 972 384
-4 427 659 -4 444 073
5 293 162 5 283 947

-1 219 196 -1 202 453
3 799 582 2 609 806

-67 335 1 916 820

8 385 739 6 468 919
8 318 404 8 385 739

-67 335 1 916 820



Omakapitali muutuste aruanne
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Sihtkapital Kokku
Saldo seisuga 31.12.2006
Muutused 2007

0 0
2007 a  tulem 0 0
Saldo seisuga 31.12.2007
Muutused 2008

0 0
2008 a  tulem 0 0
Saldo seisuga 31.12.2008

Eelmiste 
perioodide 

akumuleeritud 
tulem

Aruande 
perioodi 

tulem 
10 612 042 38 702 586 -2 494 763 46 819 865

2006 aasta tulem 
akumuleeritud tulemi hulka -2 494 763 2 494 763

1 212 716 1 212 716
10 612 042 36 207 823 1 212 716 48 032 581

2007 aasta tulem 
akumuleeritud tulemi hulka 1 212 716 -1 212 716

7 035 355 7 035 355
10 612 042 37 420 539 7 035 355 55 067 935



Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruandes kasutatud arvestuspõhimõtted

Sihtasutuse  Rakvere  Teatrimaja  2008.  aasta  raamatupidamise  aastaaruanne  on 
koostatud  kooskõlas  Eesti  hea  raamatupidamistavaga.  Hea  raamatupidamistava 
tugineb  rahvusvaheliselt  tunnustatud  arvestuspõhimõtetele  (Euroopa  Liidu 
raamatupidamise  direktiivid,  rahvusvahelised  finantsarvestuse  standardid  ja 
rahvusvahelised avaliku sektori raamatupidamise standardid) ning selle põhinõuded on 
kehtestatud  Eesti  Vabariigi  raamatupidamise  seaduses,  mida  täiendavad 
Raamatupidamise  Toimkonna poolt  välja  antud  juhendid  ning  riigi  raamatupidamise 
üldeeskirjas sätestatud nõuded.
Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud  Eesti kroonides.

1. Raha ja raha ekvivalendid
Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruandes 
sularaha, arvelduskontode jääke (v.a. arvelduskrediit). 

2. Nõuded ostjate vastu
Nõuetena  ostjate  vastu  kajastatakse  ettevõtte  tavapärase  põhitegevuse  käigus 
tekkinud  lühiajalisi  nõudeid.  Nõudeid  ostjate  vastu  kajastatakse  korrigeeritud 
soetusmaksumuses (s.o. nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused). 

Individuaalselt oluliste nõuete väärtuse langust (st. vajadust allahindluseks) hinnatakse 
iga  ostja  kohta  eraldi,  lähtudes  eeldatavasti  tulevikus  laekuvate  summade 
nüüdisväärtusest.  Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse 
ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisena. 

3. Muud nõuded
Kõiki  muid  nõudeid  (viitlaekumised,  antud  laenud  ning  muud  lühi-  ja  pikaajalised 
nõuded),  välja  arvatud  edasimüügi  eesmärgil  omandatud  nõudeid,  kajastatakse 
korrigeeritud soetusmaksumuses. 
Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende 
nominaalväärtusega (miinus võimalikud allahindlused), mistõttu lühiajalisi nõudeid 
kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuvas summas. 

4. Varud
Varud võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukulutustest, 
tootmiskulutustest  ja  muudest  kulutustest,  mis on  vajalikud varude viimiseks  nende 
olemasolevasse asukohta ja seisundisse. 
Varude soetusmaksumuse arvestamisel kasutatakse kaalutud keskmise  meetodit. 

5. Materiaalne  ja  immateriaalne põhivara
Materiaalseks  põhivaraks  loetakse  ettevõtte  enda  majandustegevuses  kasutatavaid 
varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 30 000 krooni. [Varad, 
mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 30 000 krooni, 
kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudes) ja vara 
kasutuselevõtmise  hetkel  kantakse  kulusse.  Kuludesse  kantud  väheväärtuslike 
inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt.]
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Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb 
ostuhinnast (k.a tollimaks ja muud mittetagastatavad maksud) ja otseselt soetamisega 
seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja –asukohta. 
Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha 
arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. 
Materiaalse põhivara objektile tehtud hilisemad väljaminekud kajastatakse põhivarana, 
kui on tõenäoline, et ettevõte saab varaobjektiga seotud tulevast majanduslikku kasu 
ning  varaobjekti  soetusmaksumust  saab  usaldusväärselt  mõõta.  Muid  hooldus-  ja 
remondikulusid kajastatakse kuluna nende toimumise momendil.

Amortisatsiooni  arvestamisel  kasutatakse  lineaarset  meetodit.  Amortisatsioonimäär 
määratakse igale põhivara objektile eraldi,  sõltuvalt  selle kasulikust tööeast.  Olulise 
lõppväärtusega varaobjektide  puhul  amortiseeritakse kasuliku  eluea jooksul  kulusse 
ainult soetusmaksumuse ja lõppväärtuse vahelist amortiseeritavat osa. Juhul, kui vara 
lõppväärtus ületab tema bilansilist jääkmaksumust, lõpetatakse vara amortiseerimine.
Juhul  kui  materiaalse  põhivara  objekt  koosneb  üksteisest  eristatavatest 
komponentidest,  millel  on  erinevad  kasulikud  eluead,  võetakse  need  komponendid 
raamatupidamises arvele eraldi varaobjektidena ning määratakse ka vastavalt nende 
kasulikule elueale eraldi amortisatsiooninormid.
Amortisatsioonimäärade vahemikud on materiaalse põhivara gruppidele järgmised:

• Hooned ja rajatised 2%
• Masinad ja seadmed 20%
• Infotehnoloogilised seadmed  20-30%
• Muu inventar   5-20%
• Tarkvara 20%

Piiramata  kasutusega  objekte  (maa,  püsiva  väärtusega  kunstiteosed,  muuseumi-
eksponaadid ja raamatud) ei amortiseerita.

Amortisatsiooni  arvestamist  alustatakse  kuust,  mil  vara  on  kasutatav  vastavalt 
juhtkonna poolt plaanitud eesmärgil ning lõpetatakse kui lõppväärtus ületab bilansilist 
jääkmaksumust,  vara  lõpliku  eemaldamiseni  kasutusest  või  ümberklassifitseerimisel 
“müügiootel  põhivaraks”.  Igal  bilansipäeval  hinnatakse  kasutatavate 
amortisatsioonimäärade, amortisatsioonimeetodi ning lõppväärtuse põhjendatust.

Immateriaalne  põhivara  võetakse  algselt  arvele  tema  soetusmaksumuses,  mis 
koosneb  ostuhinnast  ja  otseselt  soetamisega  seotud  kulutustest.  Immateriaalset 
põhivara  kajastatakse  bilansis  tema  soetusmaksumuses,  millest  on  maha  arvatud 
akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. 

Määratud kasuliku elueaga immateriaalsete põhivarade amortisatsiooni  arvestamisel 
kasutatakse lineaarset meetodit. 

6. Finantskohustused
Kõik finantskohustused (võlad tarnijatele, võetud laenud, viitvõlad ning muud lühi- ja 
pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis 
sisaldab  ka  kõiki  soetamisega  otseselt  kaasnevaid  kulutusi.  Edasine  kajastamine 
toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil. 
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Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende 
nominaalväärtusega,  mistõttu  lühiajalisi  finantskohustusi  kajastatakse  bilansis 
maksmisele  kuuluvas  summas.  Pikaajaliste  finantskohustuste  korrigeeritud 
soetusmaksumuse arvestamiseks võetakse nad algselt  arvele saadud tasu õiglases 
väärtuses  (millest  on  maha  arvatud  tehingukulutused),  arvestades  järgnevatel 
perioodidel kohustustelt intressikulu kasutades sisemise intressimäära meetodit.
Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu 
jooksul  alates  bilansikuupäevast;  või  ettevõttel  pole  tingimusteta  õigust  kohustise 
tasumist  edasi  lükata rohkem kui  12 kuud pärast  bilansikuupäeva.  Laenukohustusi, 
mille tagasimakse tähtaeg on 12 kuu jooksul bilansipäevast, kuid mis refinantseeritakse 
pikaajaliseks  pärast  bilansipäeva,  kuid  enne aastaaruande kinnitamist,  kajastatakse 
lühiajalistena. Samuti kajastatakse lühiajalistena laenukohustusi, mida laenuandjal oli 
õigus bilansipäeval tagasi kutsuda laenulepingus sätestatud tingimuste rikkumise tõttu.

7. Tehingud välisvaluutas ning välisvaluutas fikseeritud kohustused
Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise 
päeval  ametlikult  kehtinud  Eesti  Panga  valuutakursid  või  tehingu  teostanud 
kommertspanga valuutakursid. Kõik välisvaluutas fikseeritud monetaarsed varad ja –
kohustused  (rahas  tasutavad  nõuded  ja  laenud),  mille  õiglane  väärtus  on 
usaldusväärselt hinnatav), hinnatakse bilansipäeval ümber Eesti kroonidesse ametlikult 
kehtivate Eesti Panga valuutakursside alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid 
ja kahjumid kajastatakse kasumiaruandes perioodi tulu ja kuluna.

8. Tulude arvestus
Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel.

Etenduste, kontsertide, filmide  linastuste ja muude ürituste   tulud kajastatakse ürituste 
toimumise hetkel või mõistliku aja jooksul peale ürituste toimumist.

Tulu kaupade müügist kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses, 
võttes arvesse kõiki tehtud allahindlusi ja soodustusi ja kui müügitulu ja tehinguga 
seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on 
tõenäoline. 

Tulu  kohviku müügist kajastatakse kauba üleandmise hetkel kliendile ja tulu 
pansionaadi teenustest teenuse osutamise järel.

9. Toetuste ja sihtfinantseerimise arvestus 
Toetustena kajastatakse vabatahtlikke ülekandeid teistelt riigi või omavalitsusüksustelt, 
juriidilistelt  või  füüsilistelt  isikutelt,  mis  võivad  olla  sihtotstarbelised  või 
mittesihtotstarbelised. Toetuste kajastamine toimub  brutomeetodil. Sihtfinantseerimist 
kajastatakse  tuluna  nendes  perioodides,  mil  leiavad  aset  kulud,  mille 
kompenseerimiseks sihtfinantseerimine on mõeldud.
Sihtfinantseerimist ei kajastata tuluna enne kui eksisteerib piisav kindlus, et ettevõte 
vastab sellega seotud tingimustele ja  et sihtfinantseerimine leiab aset.
Toetused  võivad  olla  kas  tegevuskuludeks  või  põhivara  soetamiseks.  Kui  pole 
määratletav  kas toetus on tegevuskuludeks või põhivara soetamiseks, kajastatakse 
toetusena tegevuskuludeks.
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Sihtasutus kui  avaliku sektori  üksus, kelle põhieesmärgiks ei  ole omanikule kasumi 
teenimine  kajastab  sihtfinantseerimist  põhivara  soetamiseks  tuluna  põhivara 
soetamisega samas perioodis. 
Sihtfinantseerimise nõuded ja kohustused kajastatakse aruandes ka juhul, kui nende 
aluseks ei ole sihtfinantseerimise leping, vaid põhjendatud ootus toetuse saamiseks 
projekti  jätkuvaks finantseerimiseks.  Samuti  avalikustatakse juhused,  kus  nimetatud 
kindlad ootused ei realiseerunud. 

Lisa 2 Raha 

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

Lisa 4 Varud
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31.12.08 31.12.07
Sularaha kassas
Pangakontod
Likviidsusfondi osakud 0
Raha kokku

26 922 85 156
8 291 482 225 268

8 075 315
8 318 404 8 385 739

31.12.08 31.12.07

Nõuded ostjate vastu
s.h. Laekumata summad
ebatõenäoliselt laekuvad summad*
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded lisa 8
Muud lühiajalised nõuded
s.h intressi nõue pangale
lühiajaline laenunõue töövõtjatele 0
kinnipidamised töötasust

majanduskulude ettemaksed töövõtjatele 
ettemakstud tulevaste perioodide kulud 0
muud nõuded
muud ebatõenäoliselt laekuvad nõuded 0
Nõuded ja ettemaksed kokku

316 355 251 028
318 405 272 896

-2 050 -21 868
164 850 293 383

4 700 920 4 447 961
51 663 48 467

7 401
12 472 14 402

nõue Kultuuriministeeriumile laenu lühiajalise 
osa tagasimakse 4 584 619 4 355 079

6 282 5 967
42 431
9 453 16 645

-6 000
5 182 126 4 992 372

Tooraine ja materjal
Müügiks ostetud kaubad
Varud kokku

39 813 39 447
20 578 21 831

131 558 45 780
152 136 67 611



Lisa 5 Põhivara 
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Maa Kokku
Saldo seisuga 31.12.2006

Soetusmaksumus
Kogunenud kulum 0
Jääkmaksumus 

2007. aastal toimunud muutused
Soetused ja parendused 0

0 0 0

Kulum ja allahindlus 0

0 0 0

Ümberklassifitseerimine 0 0 0
Kokku liikumised
Saldo seisuga 31.12.2007

Soetusmaksumus
Kogunenud kulum 0
Jääkväärtus

2008. aastal toimunud muutused
Soetused ja parendused 122658

Kulum ja allahindlus

0

Ümberklassifitseerimine 0
Kokku liikumised
Saldo seisuga 31.12.2008

Soetusmaksumus
Kogunenud kulum 0
Jääkväärtus

  Hooned ja 
rajatised

Masinad ja 
seadmed

Muu 
põhivara

Lõpetamata 
tööd ja 

ettemaksed

  411 506 30 832 390 11 463 770 3 310 460 749 766 46 767 892
  -1 066 644 -2 719 731 -417 503 -4 203 878
  411 506 29 765 746 8 744 039 2 892 957 749 766 42 564 014

1 331 356 114 848 2 394 316 3 840 521
Saadud mitterahaline 
sihtfinantseerimine 121 000 121 000

-681 641 -1 500 600 -298 845 -2 481 086
Müüdud põhivara 
jääkväärtuse 
mahakandmine

-663 900 -663 900

1 108 034 -1 108 034
426 393 -712 144 -183 997 1 286 282 816 535

411 506 31 940 425 11 545 038 3 425 308 2 036 048 49 358 325
-1 748 285 -3 513 143 -716 348 -5 977 776

411 506 30 192 140 8 031 895 2 708 960 2 036 048 43 380 549

1 178 073 583 280 5 712 466 7 596 476
Saadud mitterahaline 
sihtfinantseerimine 165 000 165 000

-745 953 -1 494 211 -374 743 -2 614 907
Müüdud põhivara 
jääkväärtuse 
mahakandmine

5 507 244 -5 507 244
4 883 949 -316 138 373 537 205 222 5 146 569

37 570 327 12 723 110 4 008 588 2 241 270 56 954 801
-2 494 238 -5 007 354 -1 091 092 -8 592 684
35 076 089 7 715 756 2 917 496 2 241 270 48 362 118



Lisa 6 Immateriaalne põhivara 

Lisa 7 Laenukohustused
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31.12.08 31.12.07
Investeerimislaen-SEB Ühispangast
Kuni 1 aasta põhiosa 4355079
1 kuni 2 aastat põhiosa 4535323
2 kuni 3 aastat põhiosa 4737063
3 kuni 4 aastat põhiosa 4947776
4 kuni 5 aastat põhiosa 5166349
Üle 5 aasta põhiosa 3771385
Kokku põhiosa

* Intressimäär 4,36%, alates 26.11.2009  6 kuu EURIBOR + 0,9 % aastas.

4 545 569
4 740 375
4 951 236
5 169 973
5 401 446
2 440 660

27 249 259 27 512 975

Piletimüügi tarkvara Kokku
Saldo seisuga 31.12.2006
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus
2007. a toimunud muutused
Amortisatsioonikulu
Saldo seisuga 31.12.2007
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus
2008. a toimunud muutused
Amortisatsioonikulu
Saldo seisuga 31.12.2008
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus

12 500 12 500
-5 621 -5 621
6 879 6 879

-2 496 -2 496

12 500 12 500
-8 117 -8 117
4 383 4 383

-2 496 -2 496

12 500 12 500
-10 613 -10 613

1 887 1 887



Lisa 8 Võlad ja ettemaksed 

*võlad töövõtjatele sisaldab väljamaksmata töötasu 669 896 EEK (2007a. 690 738 EEK); 
töötasudelt kinnipeetud ja arvestatud aga veel deklareerimata riigimakse 449 035 
EEK(2007a. 443 487 EEK); väljamaksmata puhkusekohustust  414 518 EEK 
(2007a. 369 896 EEK); 
töötasudest kinnipeetud muid vabatahtlikke kinnipidamisi 9 091EEK (2007a. 13 028 EEK).

Lisa 9 Maksud

Lisa 10 Eraldised
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31.12.08 31.12.07
Maksuliik Ettemaks Kohustus Ettemaks Kohustus
Ettevõtte tulumaks 0 0
Käibemaks 0 0
Käibemaks (deklareerimata) 0 0
Üksikisiku tulumaks 0 0

0 0
Kohustuslik kogumispension 0 0
Töötuskindlustusmaks 0 0
Kokku

9 161 9 452
158 860 292 051

5 990 1 332
315 014 290 670

Sotsiaalmaks 551 033 514 186
22 223 19 544
13 838 12 835

164 850 911 269 293 383 846 687

31.12.08 31.12.07
Eraldis kohtuprotsess Fasio Ehituse AS -ga
Eraldised  kokku

207 930 207 930
207 930 207 930

31.12.08 31.12.07

Võlad tarnijatele
Võlad töövõtjatele *
Muud kohustused ja saadud ettemaksed
sh.maksuvõlad vt. Lisa 9

sh. teistele teatritele edasiandmisele kuuluvad laekumised
sh. krediitkaardi võlad pangale
sh.saadud sihtfinantseerimine Baltoscandal 2010

sh.saadud ettemaksed  tulevaste perioodide etenduste  eest
sh. muud saadud ettemaksed
Võlad ja ettemaksed kokku

655 385 957 619
1 542 540 1 517 149
2 661 517 1 699 981

911 269 846 687

37 520 7 550
16 841 8 556

1 151 242 515 747

477 792 254 791
66 852 66 650

4 859 441 4 174 750



Lisa 11 Saadud toetused

Lisa 12 Tulu ettevõtlusest

*  Muud tulud sh. tulud saali kasutajatelt kommunaalkulude katteks 450 511 EEK, 
lisapansionaadi kasutamisest 15 246 EEK ja muud tegevustulud 97 798 EEK (kostüümi-, 
tehnika-, poodiumite laenutus, Baltoscandali muud tulud.
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2008 2007
Etendus- ja kontserdiasutuste tasulised teenused
sh. etenduste piletitulu
     tulu kavade  ja  kliendikaartide müügist
     eelmüügi tulud
     projekti tulu sh Baltoscandal

Reklaami müügi tulud
Muud kultuuri- ja kunstiasutuste tulud
s.h kohviku tulud
     kino tulud
     muud tulud *
Muud teenused ( vee-, kütte,- ja kanalisastiooni teenuste eest)
Tulu teenuste ja kaupade müügist  kokku

7 658 417 6 506 899
6 652 765 6 031 502

168 106 179 876
81 748 66 921

755 799 228 600

50 000 1 300
3 985 354 3 972 675
3 123 130 2 818 516

298 670 642 289
563 555 511 870

37 861 3 702
11 731 633 10 484 576

2008 2007
Tegevuskulude finantseerimine
Kodumaine sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

Rakvere linnalt (Baltoscandal, Jazzikohvik)
Muudelt toetajatelt

Välisabi tegevuskuludeks 0

Muud avalik-õiguslikele juriidiliste isikute vahelised toetused 0
Toetused tegevuskuludeks kokku

Põhivara  finantseerimine
Põhivara sihtfinantseerimiseks kokku
 Riigieelarvest
 Rakvere linnalt
 Mitterahaline põhivara sihtfinantseerimine (Kunstiväärtused)
 Muud 0
Toetused laenumaksete tasumiseks kokku

Tuluna kajastatud toetused kokku 

520 205 335 000
280 000 255 000
240 205 80 000

723 477
Saadud sihtfinantseerimine  riigieelarvest 
(Baltoscandal, infotehnoloogia, teater maale, laenu intressid) 2 713 532 1 841 694
Saadud mittesihtotstarbeline finantseerimine riigieelarvest 
tegevuskuludeks 14 450 145 13 367 373

1 250 000
19 657 359 15 544 067

7 918 965 3 802 096
7 253 965 2 827 396

500 000 850 000
165 000 121 000

3 700
7 918 965 3 802 096

27 576 324 19 346 163



Lisa 13 Muud tulud

*Muude ebatavaliste tulude all on hüvitis juriidiliselt isikult lepingu rikkumisest ja lahkunud
töövõtjalt koolituskulu hüvitis.
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2008 2007

Muud (ebatavalised) tulud
Muud tulud kokku 

Kasum materiaalse põhivara müügist 
( buss Marbus ja sõiduauto Volvo) 8 475 -57 968

1 483 5 396
9 958 -52 571



Lisa 14 Kulud
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2008 2007
Majandamiskulud
Administreerimiskulud
Lähetuskulud
Koolituskulud
Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud
Sõidukite majandamiskulud
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud
Inventari majandamiskulud
Toiduained ja toitlustusteenused
Meditsiinikulud ja hügieenikulud
Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud
Eririietus 
Mitmesugused majanduskulud
Kokku majandamiskulud

Tööjõu kulud
Töötasu
Erisoodustuste kulud

Kokku tööjõu kulud

Põhivara kulum
Materiaalse põhivara kulum       (lisa 5)

Kokku põhivara kulum

Muud kulud 
Maksu-, lõivu- ja trahvikulud
Kulud ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest müüdud teenuste eest. 0
Muud tegevuskulud -2 -461
sh. valuuta kursivahed -2 -461
sh. kahjutasud kohtuprotsessidest  moodustatud eraldised 0 0
Kokku muud kulud

Tegevuskulud kokku 

-694 606 -525 729
-1 053 280 -368 986

-65 107 -90 189
-1 759 415 -2 024 242

-603 129 -593 836
-132 152 -104 426
-360 196 -722 912

-1 488 138 -1 439 447
-16 327 -13 358

-5 762 371 -4 242 819
-1 950 -9 620

-666 529 -179 217
-12 603 200 -10 314 781

-12 077 250 -10 958 524
-91 337 -122 570

Maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed -4 082 654 -3 737 697
-16 251 242 -14 818 791

-2 614 907 -2 481 086
Immateriaalse põhivara kulum   (lisa 6) -2 496 -2 496

-2 617 403 -2 483 582

-35 415 -21 172
-8 050

-43 467 -21 633

-31 515 312 -27 638 788



Lisa 15 Pikaajalised finantsinvesteeringud
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Kokku
Saldo seisuga 31.12.2007 0
Muutused 2008

0

0
Saldo seisuga 31.12.2008

Pikaajaline nõue 
saamata 
sihtfinantseerimisest 
investeeringuteks

Aruandeaasta 
sihtfinantseerimise 
nõue

23 097 583 23 097 583

Pikaajaline 
sihtfinantseerimise nõue 
Kultuuriministeeriumile 2008 
aastal teostatud ehitustööde 
mahtude osas 7 253 965 7 253 965

Aasta lõpu 
reguleerimiskanne, 2009 
aasta lühiajalise nõude osa  
eraldamine pikaajalisest -4 983 653 -4 983 653

23 097 583 7 253 965 25 367 895



JUHATUSE ja NÕUKOGU ALLKIRJAD 2008. a. majandusaasta aruandele

kuupäev ............................................

   Juhatuse  liige
               Joonas Tartu

kuupäev ............................................
_______________________________
Nõukogu esimees
Tõnu Lensment

kuupäev ............................................
                                                                      _______________________________

                                           Nõukogu liige
                                                                                     Heli Kirsi

kuupäev ............................................
          _______________________________
               Nõukogu liige
               Karin Närep

kuupäev ............................................

  Nõukogu liige
              Liina Urboja

kuupäev ............................................

   Nõukogu liige
             Ain Suurkaev
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SÕLTUMATU AUDIITORI ARUANNE

Sihtasutuse Rakvere Teatrimaja nõukogule

31.12.2008  lõppenud majandusaasta raamatupidamise aruande kohta.

Oleme auditeerinud SA Rakvere  Teatrimajaraamatupidamise  aastaaruannet,  mis  sisaldab  bilanssi  seisuga 
31. detsember 2008, tulude-kulude aruannet, netovara muutuste aruannet ja rahavoogude aruannet eeltoodud 
kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta, aastaaruande koostamisel kasutatud oluliste arvestuspõhimõtete 
kokkuvõtet ning muid selgitavaid lisasid. 

Juhatuse kohustused raamatupidamise aastaaruande osas

Juhatuse  kohustuseks  on  raamatupidamise  aastaaruande  koostamine  ning  õige  ja  õiglane  esitamine 
kooskõlas  Eesti  hea  raamatupidamistava  nõuetega.  Selle  kohustuse  hulka  kuulub  asjakohase 
sisekontrollisüsteemi  kujundamine  ja  töös  hoidmine,  mis  tagab  raamatupidamise  aastaaruande  korrektse 
koostamise  ja  esitamise  ilma  pettustest  või  vigadest  tulenevate  oluliste  väärkajastamisteta,  asjakohaste 
arvestuspõhimõtete valimine ja rakendamine ning antud tingimustes põhjendatud raamatupidamishinnangute 
tegemine.

Audiitori kohustused

Meie kohustuseks on avaldada auditi põhjal arvamust raamatupidamise aastaaruande kohta. Viisime auditi 
läbi kooskõlas Eesti auditeerimiseeskirjaga, mis nõuab, et me oleme vastavuses eetikanõuetega ning et me 
planeerime ja viime auditi läbi omandamaks põhjendatud kindlustunne, et raamatupidamise aastaaruanne ei 
sisalda olulisi väärkajastamisi. 

Audit  hõlmab raamatupidamise  aastaaruandes  esitatud arvnäitajate  ja  avalikustatud informatsiooni  kohta 
auditi  tõendusmaterjali  kogumiseks  vajalike  protseduuride  läbiviimist.  Nende  protseduuride  hulk  ja  sisu 
sõltuvad  audiitori  otsustustest,  sealhulgas  hinnangust  riskidele,  et  raamatupidamise  aastaaruanne  võib 
sisaldada  pettustest  või  vigadest  tulenevaid  olulisi  väärkajastamisi.  Asjakohaste  auditi  protseduuride 
kavandamiseks  võtab  audiitor  nende  riskihinnangute  tegemisel  arvesse  õige  ja  õiglase  raamatupidamise 
aastaaruande koostamiseks ja esitamiseks juurutatud sisekontrollisüsteemi, kuid mitte selleks, et avaldada 
arvamust sisekontrolli tulemuslikkuse kohta. Audit hõlmab ka kasutatud arvestuspõhimõtete asjakohasuse, 
juhatuse poolt tehtud raamatupidamislike hinnangute põhjendatuse ja raamatupidamise aastaaruande üldise 
esituslaadi hindamist. 

Usume, et meie kogutud auditi tõendusmaterjal on piisav ja asjakohane meie arvamuse avaldamiseks.

Arvamus

Meie  arvates  kajastab  viidatud  raamatupidamise  aastaaruanne  (varade  kogusumma  87 384 566  kr., 
kohustuste kogusumma 22 703 690 kr. ja aruandeaasta tulem 7 035 355 kr.) olulises osas õigesti ja õiglaselt 
SA Rakvere  Teatrimaja  finantsseisundit  seisuga  31.  detsember  2008  ning  sellel  kuupäeval  lõppenud 
majandusaasta  finantstulemust  ja  rahavoogusid  kooskõlas  Eesti  hea  raamatupidamistava  ja  riigi 
raamatupidamise üldeeskirjaga.

Asjaolu rõhutamine

Tegemata  antud  asjaolu  osas  märkust  oma  arvamuses,  juhime  tähelepanu,  et  vastavuses  riigi 
raamatupidamise  üldeeskirjaga  ei  kajasta  viidatud  aruanne  sihtfinantseerimist  põhivara  soetamiseks 
vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga – bilansis kohustusena, amortiseerides seda tuluks selle arvel 
soetatud põhivara hinnangulise kasuliku eluea jooksul  – vaid kajastab seda tuluna põhivara soetamisega 
samas perioodis (lisa 1, p 9 ja lisa 11; 2008. a. – 7,9 milj. kr.). Selle tulemusena ei ole riigi kontrolli all oleva 
sihtasutuse tulem võrreldav äriühingu kasumiga.

26. märtsil 2009. a.

MARGUS  TINITS
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TEGEVUSALADE LOETELU
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Nimetus Summa

56101 Restoranid ja toitlustuskohad

56140 Kinofilmide linastamine

90011

EMTAKi kood

3 123 130

298 670
Etenduste, kontsertite lavastamine ja 
esitamine 35 896 115
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