
 

 

REVISJONIKOMISJONI   AKT 

 

 

Käesolev akt on koostatud  20.veebruaril 2020.a. Eesti Autorite Ühingus läbiviidud revisjoni kohta. 

Kontrolli viis läbi EAÜ revisjonikomisjon koosseisus: Tajo Kadajas, Toivo Tulev ja Margo Kõlar. 

Revisjonikomisjon kontrollis pisteliselt EAÜ bilanssi ja tulude-kulude õigsust perioodil 01. jaanuar – 

31. detsember 2019. a. Lisaks kontrolliti autoritasude arvestamise ja väljamaksmise õigsust.  

Komisjoni tähelepanekud:  

 

1. Põhi- ja käibevarade arvestus.  

 

Põhivarasid oli seisuga 31.12.2019. a. arvel summas 565 997 eurot (sh. hoone koos maaga summas 

464 806 eurot, inventar ja seadmed summas 98 691 eurot ning muu põhivara (ostetud osakud) 2500 

eurot. Möödunud  aruandeaastaga võrreldes on EAÜ põhivarade maksumus pisut suurenenud s.o.  

6234 eurot ehk 1,1 %.  

 

Käibevarasid kokku oli 31.12.2019. a. seisuga summas 7 687 272 eurot sh. raha- ja pangakontod  

summas 685 119 eurot, mitmesugused nõuded summas 302 153 eurot ja deposiidid summas 6 700 000 

eurot. Möödunud aruandeaastaga võrreldes on EAÜ käibevarad suurenenud 171 209 eurot ehk 2,3 

%. Suurenenud on raha pangakontodel ja deposiitide summa, vähenenud on nõuded ja ettemaksed.  

 

EAÜ varade kogumaksumus (põhi- ja käibevara kokku) oli seisuga 31.12.2019.a. 8 253 269 eurot. 

EAÜ varad suurenesid möödunud aruandeaastaga võrreldes 177 443 eurot ehk 2,2 %.  

 

EAÜ kohustused 31.12.2019. a. seisuga olid 6 748 137 eurot. Jaotamata ja välja maksmata honorar 

moodustas sellest 6 283 855 eurot, millest 267 649 eurot on muusikaautoritest EAÜ liikmetele välja 

maksmata autoritasu, mis makstakse välja 2020. a. esimeses kvartalis. 

 

EAÜ reservid seisuga 31.12.2019. a. on 1 505 132 eurot, suurenemine võrreldes mullusega 121 982 

eurot ehk 8,8 %. Kui eelmisel, 2019 aastal maksti ühingu liikmete taotluste alusel loometoetusi välja  

111 projektile (s.h. 50 eesti muusika eksporditoetuse taotlust) kogusummas 249 647 eurot, siis ka sel 

aastal on loometoetusteks samas suurusjärgus raha olemas. Tänavu esitatud taotluste hindamiseks 

moodustas juhatus eraldi komisjoni. 

 

2. Tulud ja kulud.  

 

2019. aastal laekus EAÜ-le litsentsitasusid brutosummas 7 365 741 eurot, netosummas ilma 

käibemaksuta  7 095 873 eurot, millest arvestati vahendustasu 1 364 271 eurot, mis teeb keskmiseks 

vahendustasu protsendiks 18,5 %. Aasta varem oli vahendustasu protsent praktiliselt sama ehk 18,4 %. 

Möödunud aruandeaastaga võrreldes suurenesid EAÜ litsentsitasude laekumised  1 117 432 euro 

võrra ehk 17,9 %.  

 

2019. aastal suurenesid litsentsitasude laekumised kõikidest EAÜ tululiikidest, välja arvatud tühja 

kasseti tasu. Mullusega võrreldes kasvasid kõige enam litsentsitasude laekumised: avalik esitus (+46,0 

%), televisioon (+35,4 %), GLA kaabel (+22,0 %), audiovisuaal (+12,7 %). 
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Lisaks litsentsitasudele moodustasid EAÜ muud tulud 2019.a. kokku 120 729 eurot, kasv mullusega 

võrreldes 65 160 eurot ehk 117,3 %. Tavapärastele muudele tuludele, mille moodustasid mitmesugused 

intressid 48788 €, renditulu 17096 € ja tulu CD-de müügist 1932 €, lisandus seekord ka 

Justiitsministeeriumilt saadud hüvitis tühja kasseti kulude katmiseks summas  43 557 eurot ja 

tulu põhivahendi müügist 9 355 eurot. 

Kõik EAÜ laekumised kokku moodustasid 2019.a. 7 486 470 eurot, kasv mullusega võrreldes 

1 182 592 eurot ehk 18,8 %.  

 

EAÜ kulud kokku moodustasid 2019. aastal 1 012 980 eurot, kasv mullusega võrreldes 79 143 eurot 

ehk 8,5 %. Kasvasid kohtukulud, palgakulud, majanduskulud ja komandeeringukulud. Vähenesid aga 

tarkvara hooldus- ja arenduskulud, bürookulud, kulud Cisaci jm liikmemaksudele, samuti 

esinduskulud.   

 

3. Autoritasude arvestus ja väljamaksmine. 

 

Komisjon kontrollis pisteliselt autoritasude arvestust ja väljamaksmist.  

2019. aastal arvestati autoritasu Eesti muusikaautoritele kokku 3363 autorile summas 1 878 112 

eurot (aasta varem 3324 autorile summas 1 548 174 eurot).  

 

Autoritasu väljamakseid tehti Eesti muusikaautoritele 2019. aastal kokku 1858 autorile summas 

1 784 925 eurot (aasta varem 1854 autorile summas  1 482 697 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  audiovisuaalteoste autoritele  maksti 2019.a. välja autoritasu 268 060 eurot (mullu 218 795). 

Eesti kunsti autoritele maksti 2019.a. välja autoritasu 48 228 eurot (mullu 52 732). 

 

Välisühingutele maksti 2019.a. autoritasusid välja 3 607 489 eurot (mullu 3 812 756). 

Välisühingutele jaotatakse ja makstakse välja muusikateoste autoritasusid 1–2 korda aastas.  

 

Kokku maksti 2019.a. autoritasusid välja 5 708 702 eurot (mullu 5 566 980). 

 

Täpsemalt tutvusime 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 väljamakseid oma kasutajaliidese kaudu, samuti sealsamas 

ka oma uusi teoseid registreerida. Komisjoni kontrolli tulemusel autoritasude arvestuse põhimõtetes 

vigu ei avastatud.  

 

4. Pärnu loomemaja. 

 

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.  
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Pärnu loomemaja renditulud olid 2019.a. kokku 11 813 eurot, vähenemine mullusega võrreldes oli 

-971  eurot ehk -7,6 %. Aastatel 2014 – 2018 ulatusid Pärnu loomemaja renditulud üle 12-13 tuhande 

euro aastas, eelmisel aastal olid sellest pisut väiksemad. 

Pärnu loomemaja kulud kokku koos palgakuluga moodustasid 2019.a. 16 418 eurot, suurenemine 

mullusega võrreldes +759 eurot ehk +4,8 %.  

Pärnu loomemaja kulud ületasid 2019. aastal tulusid 4605 eurot, mis on meie rahalisi mahtusid 

arvestades pole suur summa. Samas suurusjärgus oli kahjum viimati 2016. aastal.  

 

Pärnu loomemaja leidis 2019. aastal kasutust 178 päeval. Puhkemaja tubasid kasutati 544 korda, 

millest 421 korda majutusid EAÜ liikmed, 123 korda mitteliikmed.  

Pärnu loomemaja sai soetatud selleks, et pakkuda EAÜ liikmetele soodsaid tingimusi puhkamiseks ja 

loominguks. Kindlasti on see EAÜ liikmetele Pärnus puhkamiseks kõige soodsam paik, selle 

kasutamine tuleb vaid õigeaegselt broneerida.  

 

Kokkuvõtteks 

 

2019 aasta oli EAÜ-le edukas majandusaasta, ühingu varad suurenesid 2,2 %, laekumised suurenesid 

18,8 %, kulude kasv oli laekumistega võrreldes aeglasem 8,5 %, reservid suurenesid 8,8 %.  

 

Reservid võimaldavad meil aga maksta lisahonorari autoritele, toetust eakatele autoritele, premeerida 

ühingu töötajaid nende töötulemuste eest, tasustada juhatuse ja revisjonikomisjoni tööd.  

 

Möödunud majandusaasta andmete kontrollimiseks kaasati vastavalt raamatupidamise seaduse 

nõuetele audiitor, nagu eelmistelgi aastatel.  

 

Komisjon leidis, et EAÜ raamatupidamine vastab heale raamatupidamise tavale. Revisjoni käigus ei 

avastatud põhjendamatuid kulutusi ega autorite huve kahjustavat tegevust.  

 

Koostatud 20.veebruaril 2020. a. 

 

 

EAÜ revisjonikomisjon: 

 

esimees:    Tajo Kadajas  

 

liikmed:     Toivo Tulev   

                             

                                           Margo Kõlar 


