
EAÜ REVISJONIKOMISJONI AKT 2020 AASTA KOHTA  
 
Käesolev akt on koostatud 17.veebruaril 2021.a. Eesti Autorite Ühingus läbiviidud revisjoni           
kohta. Kontrolli viis läbi EAÜ revisjonikomisjon koosseisus: Tajo Kadajas, Imre Sooäär ja            
Margo Kõlar. Revisjonikomisjon kontrollis pisteliselt EAÜ bilanssi ja tulude-kulude õigsust          
perioodil 01. jaanuar – 31. detsember 2020. a. Lisaks kontrolliti autoritasude arvestamise ja             
väljamaksmise õigsust.  
Komisjoni tähelepanekud:  
 
1. Põhi- ja käibevarade arvestus.  

 
Põhivarasid oli seisuga 31.12.2020. a. arvel summas 523 323 eurot (sh. hoone koos maaga              
summas 460 099 eurot, inventar ja seadmed summas 60 724 eurot ning muu põhivara              
(Estonian Music Publishing OÜ osakud) 2500 eurot. Möödunud aruandeaastaga võrreldes on           
EAÜ põhivarade maksumus vähenenud 42 674 eurot ehk 7,5%.  
 
Käibevarasid kokku oli 31.12.2020. a. seisuga summas 7 879 289 eurot sh. raha- ja              
pangakontod summas 1 660 911 eurot, mitmesugused nõuded summas 218 378 eurot ja             
deposiidid summas 6 000 000 eurot. Möödunud aruandeaastaga võrreldes on EAÜ           
käibevarad suurenenud 192 017 eurot ehk 2,5%. Suurenenud on raha pangakontodel,           
vähenenud on deposiidid ning nõuded ja ettemaksed.  
 
EAÜ varade kogumaksumus (põhi- ja käibevara kokku) oli seisuga 31.12.2020.a. 8 402 612             
eurot. EAÜ varad möödunud aruandeaastaga võrreldes suurenesid 149 343 eurot ehk 1,8%.  
 
EAÜ lühiajalised kohustused 31.12.2020. a. seisuga olid 6 897 607 eurot. Jaotamata ja välja              
maksmata honorar moodustas sellest 6 507 535 eurot, millest 384 192 eurot on             
muusikaautoritest EAÜ liikmetele välja maksmata autoritasu, mis makstakse välja 2021. a.           
esimeses kvartalis. 
 
EAÜ reservid seisuga 31.12.2020. a. on 1 505 005 eurot, mis on möödunud aastaga samal               
tasemel.  
 
2. Tulud ja kulud.  
 
2020. aastal laekus EAÜ-le litsentsitasusid brutosummas 6 584 893 eurot, netosummas ilma            
käibemaksuta 6 369 083 eurot, millest arvestati vahendustasu 1 180 762 eurot, mis teeb              
keskmiseks vahendustasu protsendiks 17,9%. Aasta varem oli vahendustasu protsent pisut          
suurem ehk 18,5%.  
 
Möödunud aruandeaastaga võrreldes vähenesid 2020. aastal EAÜ litsentsitasude        
laekumised 780 848 euro võrra ehk 10,6%.  
2020. aastal vähenesid litsentsitasude laekumised: avalikust esitusest (-58,4%), kinost         
(-46,5%), televisioonist (-25,5%), mehaanilisest muusikast (-23,8%). Mullusega võrreldes        



suurenesid litsentsitasude laekumised: NCB-st (+57,4%), välismaalt (+15,2%), kunsti        
projektist (+13,9%) ja GLA kaablist (+10,7%). 
 
Lisaks litsentsitasudele moodustasid EAÜ muud tulud 2020.a. kokku 106 676 eurot, mis oli             
mullusest vähem 14 053 eurot ehk 11,6%. Tavapärastele muudele tuludele, mille           
moodustasid mitmesugused intressid 37688 €, renditulu 17410 € ja tulu CD-de müügist 656             
€, lisandus ka Justiitsministeeriumilt ja kohtuotsusega saadud hüvitis tühja kasseti kulude           
katmiseks summas 47484 eurot ja töötukassa palgatoetus 3437 eurot. 
 
Kõik EAÜ laekumised kokku moodustasid 2020.a. 6 691 568 eurot, vähenemine mullusega            
võrreldes 794 902 eurot ehk 10,6%.  
 
EAÜ kulud kokku moodustasid 2020. aastal 1 067 544 eurot, kasv mullusega võrreldes 54              
565 eurot ehk 5,4%. Kasvasid palgakulud, majanduskulud ja töötajate tervisekulud.          
Vähenesid kohtukulud, komandeeringukulud ja Cisaci jm liikmemaksud.  
 
3. Autoritasude arvestus ja väljamaksmine. 
 
Komisjon kontrollis pisteliselt autoritasude arvestust ja väljamaksmist.  
2020. aastal arvestati autoritasu Eesti muusikaautoritele kokku 3513 autorile summas 1           
902 386 eurot (aasta varem 3363 autorile summas 1 878 112 eurot).  
 
Autoritasu väljamakseid tehti Eesti muusikaautoritele 2020. aastal kokku 1918 autorile          
summas 1 785 843 eurot (aasta varem 1858 autorile summas  1 784 925 eurot). 
 
Arvestatud ja väljamakstud tasud erinevad seetõttu, et igakuuliselt makstakse autoritele välja           
summad 100 eurot ja rohkem, kvartalis korra 50 eurot ja rohkem ning kord aastas 30 eurot ja                 
rohkem. See võimaldab meil säästa pangaülekandekulusid ja vähendada tööajakulu. 
 
Eesti audiovisuaalide autoritele maksti 2020.a. välja autoritasu 300 553 eurot (mullu 268             
060). Eesti kunsti autoritele maksti 2020.a. välja autoritasu 59 719 eurot (mullu 48 228).              
Välisühingutele maksti 2020.a. autoritasusid välja 2 903 343 eurot (mullu 3 607 489).             
Välisühingutele jaotatakse ja makstakse välja muusikateoste autoritasusid 1–2 korda aastas.  
Kokku maksti 2020.a. autoritasusid välja 5 049 458 eurot (mullu 5 708 702). 
 
Tutvusime pisteliselt raadio- ja televisiooni- esituste ja avaliku esituse eest tasude           
arvestusega. Arvestus toimub arvutis kuude kaupa teoste ja autorite lõikes. Kõik           
internetiühendust omavad autorid saavad jälgida oma autoritasude arvestust ja laekumisi oma           
kasutajaliidese kaudu, samuti sealsamas ka oma uusi teoseid registreerida. Komisjoni          
kontrolli tulemusel autoritasude arvestuse põhimõtetes vigu ei avastatud. 
 
 
 
 



 
4. EAÜ juhatuse töö 
 
Tulenevalt EAÜ põhikirjast (punktid 4.19 ja 4.21) on revisjonikomisjonil kohustus          
kontrollida juhatuse töö vastavust kehtivatele seadustele ja EAÜ põhikirjast kinni pidamist.           
2020 aasta oli mõnes mõttes erandlik, et 1. poolaastal töötas veel EAÜ eelmine juhatus, kes               
pidas 4 koosolekut, 2. poolaastal aga juba uus valitud juhatus, kes pidas 3 koosolekut. On               
jäänud mulje, et uue juhatuse kontakt EAÜ tegevdirektoriga oleks saanud olla           
informatiivsem. Revisjoni komisjon tutvus mõlema juhatuse kõigi protokollidega, samuti oli          
komisjonil võimalik osaleda juhatuse koosolekutel vaatleja staatuses. Tutvudes juhatuse         
protokollidega ei tuvastanud revisjoni komisjon kummagi juhatuse poolt EAÜ põhikirja ega           
kehtivate seaduste rikkumist.  
 
5. Pärnu loomemaja tegevus ja kulud 
 
Autorite ühingu liikmetel on jätkuvalt võimalik kasutada Pärnu loomemaja (Karusselli 47),           
EAÜ liikmed on loomemaja broneerimisel ja kasutamisel eelisseisundis. Ühe toa kasutushind           
ööpäevas on praegu 20 eurot olenemata EAÜ liikmelisusest, kolmel suvekuul aga 25 eurot             
EAÜ liikmele ja 40 eurot mitteliikmele. Ettetellimisel saab kasutada ka sauna. 2020. aastal             
registreeriti ööbimisi kokku 652 korda, sealhulgas EAÜ liikmete poolt 372 korda (57%)            
ja mitteliikmete poolt 280 korda (43%). 
 
Pärnu loomemaja renditulud olid 2020. a. kokku 12 154 eurot, väike kasv mullusega             
võrreldes oli +342 eurot ehk 2,9%. Võib öelda, et viimasel seitsmel aastal on Pärnu               
loomemaja renditulud olnud stabiilselt ca 12-13 tuhat eurot aastas. Ei kasvu, ega olulist             
kahanemist. 
 
Pärnu loomemaja kulud kokku koos palgakuluga moodustasid 2020. a. 17 892 eurot,            
suurenemine mullusega võrreldes +1474 eurot ehk +9,0%. Kuludest suurenesid palgakulu,          
majapidamiskulu ja remonditööd. Vähenesid valvekulud. Samale tasemele jäid elektrikulud.  
 
2020 aastal ületasid Pärnu loomemaja kulud tulusid 5738 eurot, mis on meie rahalisi             
mahtusid arvestades väike summa. Samas suurusjärgus oli kahjum ka mullu.  
 
6. Netiraadio tegevus ja kulud 
 
EAÜ põhikirja 2. peatükis on kirjas EAÜ peamised ülesanded ja eesmärgid. Punkti 2.1.7             
kohaselt tutvustab EAÜ Eesti autorite kirjandus-, kunsti- ja muusikateoseid välismaal. Kuni           
01.01.2021 täideti seda ülesannet kahel viisil:  

● toetades rahaliselt muusikakollektiivide avalikke esinemisi teistes riikides  
● ja propageerides Eesti autorite teoseid kogu maailmas läbi EAÜ poolt rahastatava           

Netiraadio 



Alates 01.01.2021 on EAÜ juhatus otsustanud Netiraadio arendamise ja tema fonoteegi           
täiendamise lõpetada, kusjuures internetis on mängima jäänud detsembrikuu lõpus mänginud          
playlist (ca 6200 teost kokku ca 26000 teosest). Koroonapandeemia tõttu on pandeemia            
algusest alates niikuinii Eesti muusikakollektiivide eksport (live esinemised) teistesse         
riikidesse peatunud. Seega antud juhul toimib eksporti toetavana vaid see üks ainuke playlist             
kokku 6200 teosega  15 kanaliga Netiraadios. 
Süvenedes teemasse, tutvusime pearaamatupidaja andmetega EAÜ poolt Netiraadio        
toimimiseks ja uute teoste lisamiseks tehtud kulude kohta. Kokku olid Netiraadio kulud 2020.             
aastal 19 957,77 eurot, mis teeb 5500 autori puhul ühe autori kohta kuluks 3 eurot ja 63                 
senti. 
Järgnevalt tutvusime kahe käsunduslepinguga, mis olid sõlmitud Netiraadio toimimiseks ja          
uute teoste lisamiseks aastal 2020. Esimene leping Mikk Targo firmaga Artim59 OÜ. Töö             
sisu - Netiraadio haldus- ja arendusteenus. Lepingu summa oli 1000 € kuus, millele lisandus              
käibemaks. Teine leping Arko Vool firmaga Liikumisabi OÜ. Töö sisu - muusikateoseid            
sisaldavate fonogrammidega seotud andmete ja materjalide Netiraadio andmekeskkonda        
sisestamise teenus. Lepingu summa 509,38 € kuus, millele lisandus käibemaks. Uuest aastast            
on mõlemad lepingud lõpetatud. 
 
Netiraadio asutaja Mikk Targo andis Netiraadio kohta revisjoni komisjonile järgnevad 
selgitused:  
Netiraadio on ülemaailmselt kuulatav aadressil veebiaadressil www.netiraadio.ee ja tasuta         
allalaetavates telefoni äppides (Android / I-Phone). Täpne teoste arv Netiraadios on (Reiko            
Remmelgase andmetel) 25784 teost, millest ca 90% on EAÜ liikmete teosed. Kokku on             
andmebaasis ca 6500 esitajat / esituskoosseisu / kollektiivi / bändi. Igakuiselt sisestati            
aastal 2020 Netiraadio andmebaasi ca 300 teost, kokku aastas ca 3600 teost. 2020 .a. 11               
kuu sisestatud muusika tabelite järgi sisestati kokku 426 erineva esitaja/autori teoseid, sellest            
kanalisse puhas traat 86 esitaja teoseid, kanalisse folgi sõbrad 56 esitaja teoseid, kanalisse             
jazzi värvid 38 esitaja teoseid, ja kanalitesse teistsugune ja tumedad lood 110 esitaja teoseid.              
Netiraadio kõikidel kanalitel kokku kõlab 24 tunni jooksul ca 6200 teost. Seda on oluliselt              
rohkem, kui kõikide ülejäänud Eestis tegutsevate raadiojaamade sama ajaperioodi jooksul          
eetris kõlavate muusikateoste hulk. Kokku on Netiraadiol 14 erinevat muusikastiili kanalit           
+ 1 kanal Eesti loodushäältega. Muusika on jagatud eraldi stiilikanalitesse põhjusel, et            
erinevaid zhanre on väga palju ja neid ühte patta pannes, (nagu raadio Elmar ja teised               
tavaraadiod teevad) ei annaks kuulajale võimalust saada selget ülevaadet Eesti tegelikust,           
väga rikkalikust, muusikamaailmast. Netiraadio eetris saavad kõlada nende autorite         
teosed, mis ei mahu tavaraadiojaamade disco- ja popmuusika formaati (metal- ja           
hevimuusika, jazzmuusika, folkmuusika, 70 aastate Eesti retro- ja biitmuusika, mitmed muud           
alternatiivsed stiilid) ja milledel reaalselt pole teistes raadiojaamades võimalust kõlada,          
tulenevalt tavaraadiote poolt kehtestatud formaatidest Netiraadiot kuulatakse 26 välisriigis ja          
eriti sooja tagasisidet oleme saanud Välis-Eesti kogukondadelt seoses asjaoluga, et          
Netiraadio LASTEKANAL on ainuke omalaadne maailmas, mille abil väljaspool Eestit          
elavate ja töötavate inimest lapsed saavad kuulata ja õppida eesti keelt. Igapäevane            
kuulajate arv on ca 500, seda ilma igasuguse reklaamita. Samas oleks seda numbrit             
võimalik oluliselt tõsta, kui raadiojaama veidigi reklaamida nii Eestis kui üle maailma elavate             

http://www.netiraadio.ee/
http://www.netiraadio.ee/


eestlaste hulgas. Seda saaks teha ka praktiliselt tasuta, paludes EAÜ kodulehel ja FB-s Eesti              
muusikuid Netiraadiot läbi oma sotsiaalmeedia gruppide ja oma väliskontaktide reklaamida.  
 
7. Revisjonikomisjon teeb juhatusele järgmised ettepanekud: 

1. Tõsta Pärnu loomemaja rendihinda, et viia tulud ja kulud rohkem tasakaalu. Paremini            
informeerida EAÜ liikmeid Pärnu loomemaja võimalustest. 

2. EAÜ juhatus võiks korraldada EAÜ üldkoosolekul liikmete hulgas küsitluse, kui palju           
toetatakse Netiraadio tegevuse jätkamist ja kui palju seda ei toetata. 

8. Kokkuvõtteks 
 
2020 aasta oli EAÜ-le ja kõigile autoritele keeruline majandusaasta tulenevalt koroonaviiruse           
levikust. See puudutas kogu Eesti majandust, kaasa arvatud ka meie ühingut. Piirangud            
puudutasid avalikke esinemisi, hotelle ja restorane, baare ja pubisid, samuti ööklubisid ja            
paljusid teisi muusika kasutajaid. Ühingu laekumised vähenesid eeltoodust tulenevalt         
10,6%, kulude kasv oli samas 5,4%. 
 
EAÜ reservid jäid mullusega samale tasemele. Reservid võimaldavad meil aga maksta           
lisahonorari autoritele, toetust eakatele autoritele, premeerida ühingu töötajaid nende         
töötulemuste eest, tasustada juhatuse ja revisjonikomisjoni tööd. EAÜ möödunud         
majandusaasta andmete kontrollimiseks kaasati vastavalt raamatupidamise seaduse nõuetele        
audiitor, nagu eelmistelgi aastatel. See nõue tuleneb meie ühingu bilansi mahust. Komisjon            
leidis, et EAÜ raamatupidamine vastab heale raamatupidamise tavale ja kehtivatele          
seadustele. Revisjoni käigus ei avastatud raamatupidamise arvestuses põhjendamatuid        
kulutusi. Komisjon hindab kõrgelt EAÜ büroo töötajate kõrget professionaalsust.  
 
Koostatud 17. veebruaril 2021. a. 
 
EAÜ revisjonikomisjon:  esimees: Tajo Kadajas  

 
                     liikmed: Imre Sooäär  
  

 Margo Kõlar 
 
 
 


