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RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

  Bilanss (eurodes)

Lisa nr 31.12.2015  31.12.2014

VARAD

KÄIBEVARA

Raha ja raha ekvivalendid 2 1 004 203 1 215 770

Nõuded ostjate vastu 67 607 23 746

Muud lühiajalised nõuded ja ettemaksed 3 219 323 298 066

Varud 5 10 860 11 166

Käibevara kokku 1 301 993 1 548 748

PÕHIVARA 

Osalused tütar- ja sidusettevõtjates 6 590 923 560 929

Materiaalne põhivara 7 7 691 520 7 054 705

Immateriaalne põhivara 7 6 649 9 724

Põhivara kokku 8 289 092 7 625 358

VARAD KOKKU 9 591 085 9 174 106

KOHUSTUSED JA NETOVARA

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED

Maksuvõlad 4 204 224 191 886

Viitvõlad 10 195 907 88 017

Tulevaste perioodide tulud sihtfinantseerimisest 14 423 197 946 343

Muud ettemakstud tulevaste perioodide tulud 9 150 174 107 763

Toetuste kohustused 15 165 983 121 942

Lühiajalised kohustused kokku 1 139 485 1 455 951

KOHUSTUSED KOKKU 1 139 485 1 455 951

NETOVARA

Akumuleeritud ülejääk 7 429 631 7 351 226

Eelmise perioodi tulem 288 524 78 405

Aruandeaasta tulem 733 445 288 524

Netovara kokku 8 451 600 7 718 155

KOHUSTUSED JA NETOVARA  KOKKU 9 591 085 9 174 106
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 Tulemiaruanne (eurodes)

Lisa nr 2015 2014 

Müügitulu 11 489 628 450 472

Tulud ja toetused riigieelarvest 12 6 444 262 4 952 449

Toetused 13 401 749 705 606

Sihtfinantseerimise vahendamine 13 316 043 260 182

Kasum põhivara müügist 3 167 0

KOKKU TULUD 7 654 849 6 368 709

Mitmesugused tegevuskulud 16 1 319 390 1 319 452

Tööjõukulud 19 4 783 402 4 169 747

Palgakulu ja erisoodustused 3 584 523 3 117 745

Sotsiaalmaks 1 198 879 1 052 002

Põhivara kulum ja väärtuse langus 7 258 153 235 681

Sihtfinantseerimise vahendamine 18 316 091 260 182

Muud kulud 17 272 850 122 024

KOKKU KULUD 6 949 886 6 107 086

TEGEVUSTULEM 704 963 261 623

FINANTSTULUD JA -KULUD

Intressikulud -1 622 -4 140

Tulem osalustelt 29 994 30 793

Muud finantstulud ja -kulud 110 248

FINANTSTULUD JA -KULUD KOKKU 28 482 26 901

ARUANDEAASTA TULEM 733 445 288 524
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 Rahavoogude aruanne (eurodes)

Lisa nr 2015 2014

RAHAVOOD PÕHITEGEVUSEST

Tegevustulem 704 963 261 623

Korrigeerimised:

Põhivara kulum ja väärtuse langus 7 258 153 235 681

Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks -800 000 -34 107

Käibemaksukulu põhivara soetuselt    0 16 862

Kasum/kahjum põhivara müügist/mahakandmisest -3 167 0

Korrigeeritud tegevustulem 159 949 480 059

Nõuete ja ettemaksete muutus 14 923 43 809

Varude muutus 5 306 984

Kohustuste ja ettemaksete muutus 483 533 -195 619

Rahavood põhitegevusest kokku 658 711 329 233

RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST

Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetusel -891 893 -121 607

Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks 19 960 780 041

Laekunud materiaalse põhivara müügist 3 167 0

Laekunud deposiidiintressid 110 248

Rahavood investeerimistegevusest kokku -868 656 658 682

RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST

Saadud laenude tagasimaksed 8 0 -383 439

Makstud intressid - 1 622 - 4 529

Rahavood finantseerimistegevusest kokku - 1 622 -387 968

RAHAVOOD KOKKU -211 567 599 947

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 2 1 215 770 615 823

Raha ja raha ekvivalentide muutus -211 567 599 947

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 2 1 004 203 1 215 770
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 Netovara muutuste aruanne (eurodes)

Akumuleeritud 

ülejääk

Eelmise 

perioodi tulem

Aruande- 

perioodi tulem
Kokku

Saldo seisuga 31.12.2013 6 848 778 37 934 27 104 6 913 816

Algsaldode korrigeerimine 410 600 53 914 51 301 515 815

Korrigeeritud saldo seisuga 31.12.2013 7 259 378 91 848 78 405 7 429 631

  

Akumuleerunud ülejääk 91 848 -91 848 0 0

Eelneva perioodi tulem 0 78 405 -78 405 0

Aruandeperioodi tulem 0 0 288 524 288 524

Saldo seisuga 31.12.2014 7 351 226 78 405 288 524 7 718 155

  

Akumuleerunud ülejääk 78 405 -78 405 0

Eelneva perioodi tulem 288 524 -288 524 0

Aruandeperioodi tulem 0 0 733 445 733 445

Saldo seisuga 31.12.2015 7 429 631 288 524 733 445 8 451 600

Täpsem informatsioon algsaldode korrigeerimise osas on esitatud lisas 1.
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 RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

 LISA 1. 
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia (edaspidi kui EMTA) 2015. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud 
kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Eesti Vabariigi hea raamatupidamistava on rahvusvaheliselt 
tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded on kehtesta-
tud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses ning mida täiendavad riigi raamatupidamise üldeeskirjas sätesta-
tud nõuded.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, 
mida on kirjeldatud alljärgnevates arvestuspõhimõtetes.

Tulemiaruanne on koostatud lähtudes raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemist 1. 
Arvestades EMTA põhitegevusest tulenevaid iseärasusi, on muudetud tulemiaruandes ja netovaras kajastatud 
kirjete nimetusi ja struktuuri.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Arvestuspõhimõtete ja informatsiooni esitusviisi muutused

EMTA põhitegevuse juurde kuulub raamatukogu teavikute hoidmine ja väljalaenutamine. Riigi raamatupida-
mise üldeeskirja § 41 lg 2 järgi on erandina lubatud võtta olenemata soetusmaksumusest arvele teavikud nendes 
avalikes raamatukogudes, kus teavikute hoidmine ja väljalaenutamine avalikkusele on põhitegevuseks. EMTA 
on eelnevatel perioodidel kajastanud soetatud raamatukogu teavikuid perioodi kuluna. Aruandeperioodil võeti 
raamatu kogu teavikud tagasiulatuvalt materiaalse põhivarana arvele. Korrigeerimise tulemusena suurenesid 
31.12.2013 seisuga varad ja netovara 515 815 eurot ja 2013. aasta aruandeaasta tulem 51 301 eurot ning 31.12.2014 
seisuga varad ja netovara 564 191 eurot ja 2014. aasta aruandeaasta tulem 48 376 eurot.

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja raha ekvivalentidena käsitletakse kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke (v.a arvelduskrediit) ja 
lühiajalisi kuni 3-kuulise lunastustähtajaga pangadeposiite.

Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid põhitegevusest kaudsel meetodil. Investeerimis- ja finantsee-
rimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutas toimunud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehti-
nud Euroopa Keskpanga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud monetaarsed varad ja -kohustused hinna takse 
bilansi päeval ümber arvestusvaluutasse bilansipäeval kehtivate Euroopa Keskpanga valuutakursside alusel. 
Ümber hindamise tulemusena tekkinud kursikasumid ja -kahjumid kajastatakse aruandeperioodi tulemiaru-
andes. 

Mitterahalised välisvaluutas fikseeritud varad ja kohustused, mida mõõdetakse õiglases väärtuses, hinna takse 
ümber arvestusvaluutasse, võttes aluseks Euroopa Keskpanga valuutakursid, mis kehtivad õiglase väärtuse 
määra mise päeval. Mitterahalisi välisvaluutas fikseeritud varasid ja kohustusi, mida ei kajastata õiglase väärtu-
se meetodil, bilansipäeval ümber ei hinnata, vaid kajastatakse jätkuvalt tehingupäeval kehtinud Euroopa Kesk-
panga valuutakursi alusel.
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Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse koolitusteenuse osutamise ja muu tavapärase majandustegevuse käigus 
tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu, viitlaekumisi ja muid nõudeid kajastatakse korrigeeritud 
soetus maksumuses. Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaal-
väärtusega (miinus võimalikud allahindlused), mistõttu lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt lae-
kuvas summas.

Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse võimaluse korral individuaalselt. Kui nõuete individuaalne hindamine 
ei ole nõuete arvust tulenevalt võimalik, siis hinnatakse individuaalselt ainult olulisi nõudeid. Ülejäänud nõu-
deid hinnatakse kogumina, arvestades eelmiste aastate kogemust laekumata jäänud nõuete osas. Ebatõenäo-
liselt laekuvaks hinnatud nõuded kantakse kuludesse. Ebatõenäoliselt laekuvaks tunnistatud nõuet kajastatakse 
kuni laeku miseni või lootusetuks tunnistamiseni ja bilansist mahakandmiseni ostjatelt laekumata nõuete regist-
ris. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu 
vähendamisena. Nõuet loetakse lootusetuks, kui juhtkonna hinnangul puuduvad võimalused nõude kogumi-
seks. Lootusetud nõuded on bilansist välja kantud.

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 
soetusmaksumusse ei arvestata laenukasutuse kulusid ja varude soetamisel lisandunud mittetagastatavad mak-
sud ja lõivud kajastatakse kuludes.

Varud on hinnatud bilansis lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või neto realiseerimisväärtus. 
Neto realiseerimisväärtus leitakse, arvates tavapärases majandustegevuses kasutatavast hinnangulisest müügi-
hinnast maha hinnangulised kulutused, mis on vajalikud toote müügivalmidusse viimiseks ja müügi sooritami-
seks. Varude kuludes kajastamisel kasutatakse individuaalmaksumuse meetodit.

Osalus sidusettevõtjas

Sidusettevõtjaks on ettevõte, mille üle omatakse olulist mõju, kuid mida ei kontrollita. Üldjuhul eeldatakse olulise 
mõju olemasolu juhul, kui ettevõttes omatakse hääleõiguslikest aktsiatest või osadest 20–50%.

Omandatud osalust sidusettevõtjas kajastatakse soetusmaksumuses, mida korrigeeritakse vajadusel allahind-
lusega. Kui kajastatud osaluse soetusmaksumus on kõrgem kui EMTA osalus sidusettevõtja netovaras, mis on 
vähenenud dividendide väljamaksmise, kahjumi või mõnel muul põhjusel, hinnatakse osaluse soetusmaksumus 
alla kuni osaluse summani sidusettevõtja netovaras. Kui osaluse summa sidusettevõtja netovaras järgnevatel 
perioodidel suureneb, taastatakse allahindlus kuni osaluse soetusmaksumuseni või osaluse summani sidusette-
võtja netovaras, olenevalt, kumb neist on madalam.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku elueaga üle ühe aas-
ta ja maksumusega alates 2 000 eurost (kuni 31.12.2010 soetatud varad alates 1 917 eurost). Varad, mille kasulik 
eluiga on üle ühe aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 2 000 euro, kajastatakse väheväärtusliku inventarina 
ja vara kasutuselevõtmise hetkel kantakse kulusse. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse 
arvestust bilansiväliselt.

Immateriaalne põhivara on füüsilise substantsita, teistest varadest eristatav mittemonetaarne vara, mida kasuta-
takse pikema ajavahemiku jooksul, kui üks aasta, ja mille soetusmaksumus ületab põhivara arvele võtmise piir-
määra. Immateriaalset varaobjekti (tarkvara, kasutusõigused, muu immateriaalne vara) kajastatakse bilansis siis, 
kui vara on EMTA poolt kontrollitav; on tõenäoline, et tema kasutamisest saadakse tulevikus majanduslikku tulu, 
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vara soetusmaksumus on usaldusväärselt hinnatav ja vara ei tulene EMTA-siseselt tehtud kulutustest uurimis- ja 
arendustegevusele. Uurimis- ja arenguväljaminekud on kajastatud tekkimisel kuluna.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostu-
hinnast ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja -asu-
kohta. Põhivarade soetusmaksumusse ei kapitaliseerita uue ehitise avamiskulutusi, uue toote või teenuse tutvus-
tamise kulutusi (sh reklaamikulud), kulutusi majandustegevuse arendamiseks uues asukohas või uuele kliendi-
segmendile (sh töötajate koolituskulud), haldus- ja muid üldkulusid, laenukasutuse kulusid ning käibemaksu ja 
muid tagasisaamisele mittekuuluvaid makse ja lõive. Materiaalset ja immateriaalset põhivara kajastatakse bilan-
sis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest 
tulenevad allahindlused.

Materiaalse põhivara objektile tehtud hilisemad väljaminekud lisatakse materiaalse põhivara soetusmaksumu-
sele ainult juhul, kui need vastavad materiaalse põhivara mõistele ja vara bilansis kajastamise kriteeriumidele 
(sh tõenäoline osalemine tulevikus majandusliku kasu tekitamisel) ning mille soetusmaksumus ületab põhivara 
kapitaliseerimise alampiiri 2 000 eurot. Muid põhivara hooldus- ja remondikulusid kajastatakse kuluna nende 
toimumise momendil.

Materiaalse ja immateriaalse põhivara amortisatsiooni arvestatakse lineaarsel meetodil. Amortisatsiooninorm 
määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeast. Kui immateriaalse põhivara kasulikku 
eluiga ei ole võimalik usaldusväärselt hinnata, eeldatakse, et kasulik eluiga on kuni 10 aastat. Olulise lõppväärtu-
sega varaobjektide puhul amortiseeritakse kasuliku eluea jooksul kulusse ainult soetusmaksumuse ja lõppväär-
tuse vahelist amortiseeritavat osa. Juhul, kui vara lõppväärtus ületab tema bilansilist jääkmaksumust, lõpetatakse 
vara amortiseerimine. Kui on märke sellest, et varaobjekti eluiga või lõppväärtus on oluliselt muutunud, tehakse 
muudatused vara amortiseerimises edasiulatuvalt.

Juhul, kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest komponentidest, millel on erinevad ka-
sulikud eluead, võetakse need komponendid raamatupidamises arvele eraldi varaobjektidena ja määratakse ka 
vastavalt nende kasulikule elueale eraldi amortisatsioonimäärad.

Amortisatsiooninormid aastas põhivaragruppide lõikes on alljärgnevad:

Hooned 2%

IT-seadmed 25%

Pillid 20%

Klaverid, orel 7–10%

Tööriistad, seadmed, mööbel 20%

Immateriaalne põhivara, tarkvara 25%

Piiramata kasutuseaga mitteamortiseeruvaks materiaalseks põhivaraks on maa, kunstiväärtused ning keelpilli-
dest viiul, altviiul, tšello ja kontrabass.

Vara hakatakse amortiseerima alates tema kasutusvalmis saamise hetkest (st alates hetkest, mil ta on kavandatud 
seisundis ja asukohas) ning seda tehakse kuni amortiseeritava osa täieliku amortiseerumiseni või vara lõpliku 
eemaldamiseni kasutusest. Igal bilansipäeval hinnatakse kasutatavate amortisatsioonimäärade, amortisatsiooni-
meetodi ning lõppväärtuse põhjendatust.

EMTA ei tee kaetava väärtuse teste ega kajasta varade väärtuse langust kaetavale väärtusele avaliku teenuse osu-
tamiseks vajalike põhivarade puhul, kui vara väärtus ei ole langenud selle riknemise või muul põhjusel osaliselt 
või täielikult kasutusest eemaldamise tõttu. Muudel juhtudel tehakse põhivara väärtuse languse korral kaetava 
väärtuse test. Juhul, kui põhivara kaetav väärtus (s.o kõrgem kahest järgnevast näitajast: vara neto müügihind 
või vara kasutusväärtus) on väiksem tema bilansilisest jääkmaksumusest, on materiaalse põhivara objektid alla 
hinnatud nende kaetavale väärtusele.
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Väärtuse langusest tekkinud kulu kajastatakse summas, mille võrra vara bilansiline maksumus ületab selle kae-
tava väärtuse. Vara kaetav väärtus on vara õiglane väärtus, millest on maha lahutatud müügikulutused, või selle 
kasu tusväärtus, vastavalt sellele, kumb on kõrgem. Vara väärtuse languse hindamise eesmärgil hinnatakse kae-
tavat väärtust kas üksiku varaobjekti või väikseima võimaliku varade grupi kohta, mille jaoks on võimalik raha-
voogusid eristada. Varade allahindlusi kajastatakse aruandeperioodi kuluna.

Kord alla hinnatud varade puhul hinnatakse igal järgmisel bilansikuupäeval, kas võib olla tõenäoline, et vara kae-
tav väärtus on vahepeal tõusnud. Kui väärtuse testi tulemusena selgub, et vara või varade grupi (raha gene-
reeriva üksuse) kaetav väärtus on tõusnud üle bilansilise jääkmaksumuse, tühistatakse varasem allahindlus ja 
suurendatakse vara bilansilist jääkmaksumust kuni summani, mis oleks kujunenud, arvestades vahepealsetel 
aastatel normaalset amortisatsiooni. Allahindluse tühistamist kajastatakse aruandeaasta tulemiaruandes põhi-
vara allahindluse kulude vähendamisena.

Materiaalne põhivara eemaldatakse bilansist selle müümise hetkel või kui selle edasine kasutamine või müük ei 
tekita tõenäoliselt majanduslikku kasu. Materiaalse põhivara kajastamise lõpetamisest tekkivad kasumid ja kah-
jumid kajastatakse selle perioodi, millal kajastamine lõpetati, tulemiaruandes.

Raamatukogu kogud

Riigi raamatupidamise üldeeskiri § 41 lõige 2 punkt 2 sätestab, et olenemata soetusmaksumusest on lubatud 
erandina võtta põhivarana arvele teavikud nendes avalikes raamatukogudes, kus teavikute hoidmine ja väljalae-
nutamine avalikkusele on põhitegevuseks. Tulenevalt eelpool toodud riigi raamatupidamise üldeeskirja erisättest 
on EMTA bilansis kajastatud EMTA raamatukogu kogudesse soetatud teavikud alates 2000. aastast. Raamatukogu 
kogudesse soetatavad teavikud võetakse põhivarana arvele summaliselt. Arvestust ühikute ja nimetuste kaupa 
peetakse raamatukogu infosüsteemis. Bilansis kajastatakse raamatukogu kogude teavikud soetusmaksumuses.

Raamatukogu kogude teavikute üle, mille soetusmaksumust ei ole teada ja õiglast väärtust ei ole võimalik usal-
dusväärselt hinnata, peetakse bilansivälist arvestust ühikute lõikes:

• teavikud, mis on soetatud enne 2000. aastat;

• annetusena saadud teavikud.

Bilansis kajastatud raamatukogu kogude väärtust ei amortiseerita. Teavikud kantakse raamatukogu kogudest 
kulusse täies mahus, kui need eemaldatakse kasutusest või selgub nende kaotsiminek.

  Kapitali- ja kasutusrendid

Kapitalirendina käsitletakse rendilepingut, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved 
kanduvad üle rentnikule. Omandiõigus võib, kuid ei pruugi lõppkokkuvõttes rentnikule üle minna. Muud rendi-
lepingud kajastatakse kasutusrendina. 

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kui rentnik

Kapitalirenti kajastatakse bilansis vara ja kohustusena renditud vara õiglase väärtuse summas või rendimaksete 
miinimumsumma nüüdisväärtuses, juhul kui see on madalam. Rendimaksed jaotatakse finantskuluks (intressi-
kulu) ja kapitalirendi kohustuse jääkväärtuse vähendamiseks. Finantskulud jaotatakse rendiperioodile arvestu-
sega, et intressimäär on igal ajahetkel kohustuse jääkväärtuse suhtes sama. Kapitalirendi tingimustel renditud 
varad amortiseeritakse sarnaselt omandatud põhivaraga, kusjuures amortisatsiooniperioodiks on vara eeldatav 
kasulik tööiga või rendisuhte kehtivuse periood, olenevalt sellest, kumb on lühem.

Kasutusrendi maksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kuluna.
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Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohus-
tused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid 
kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, 
mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Pikaajaliste finants-
kohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestamiseks võetakse need algselt arvele saadud tasu õiglases 
väärtuses (millest on maha arvatud tehingukulutused), arvestades järgnevatel perioodidel kohustustelt intressi-
kulu kasutades sisemise intressimäära meetodit. Finantskohustustega kaasnev intressikulu kajastatakse tekke-
põhiselt perioodikuluna tulemiaruande kirjel „Intressikulud”.

Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuu-
päevast, või kui puudub tingimusteta õigus kohustuse tasumist edasi lükata rohkem kui 12 kuud pärast bilansi-
kuupäeva või kui laenuandjal oli õigus bilansipäeval finantskohustus tagasi kutsuda laenulepingus sätestatud 
tingimuste rikkumise tõttu. Finantskohustuse kajastamine lõpetatakse siis, kui see on tasutud, tühistatud või ae-
gunud.

Muud ettemakstud tulevaste perioodide tulud

Muude ettemakstud tulevaste perioodide tuludena kajastatakse järgmiste perioodide eest ette saadud õppe-
teenustasusid ning aruandeaastal laekunud muid tulevaste perioodide ettemakstud tulusid, mida pole kajasta-
tud aruandeaasta tuludes.

Kogu õppeaasta 2015/2016 eest tasutud õppeteenustasudena laekunud summadest on 40% arvestatud aru-
andeaasta tuludesse, 60% kajastatakse bilansipäeva seisuga bilansis muude ettemakstud tulevaste perioodide 
tuluna ja kantakse tuludesse 2016. aastal. Õppeaasta 2015/2016 sügissemestri eest tasutud õppeteenustasudena 
laekunud summadest on 80% arvestatud aruandeaasta tuludesse, 20% kajastatakse bilansipäeva seisuga muude 
ettemakstud tulevaste perioodide tuluna ja kantakse tuludesse 2016. aastal.

Sihtfinantseerimine

Toetustena käsitletakse avaliku sektori üksuste poolt saadud vahendeid (saadud toetused), mille eest ei anta 
otseselt vastu kaupu ega teenuseid, ning avaliku sektori üksuste poolt antud vahendeid (antud toetused), mille 
eest ei saada otseselt vastu kaupu ega teenuseid.

Toetused jaotatakse järgmisteks liikideks:

• sotsiaaltoetused – toetused füüsilistele isikutele, v.a toetused ettevõtluseks;

• sihtfinantseerimine – 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;

• tegevustoetused – antud ja saadud toetused, mis antakse saajale lähtudes tema põhikirjalistest ülesannetest ja 
arengudokumentides määratud eesmärkidest.

Sihtfinantseerimise liigid on:

• kodumaine sihtfinantseerimine – residentidelt, sh teistelt avaliku sektori üksustelt saadud ja antud sihtfinant-
seerimine, v.a nende kaudu vahendatud välismaine sihtfinantseerimine: kodumaise sihtfinantseerimise eriliik 
on välismaise sihtfinantseerimise kaasfinantseerimine – toetus, mida Eesti avaliku sektori üksus annab toetuse 
saajale lisaks Euroopa Liidu fondidest makstavale välismaisele sihtfinantseerimisele;
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• välismaine sihtfinantseerimine – mitteresidentidelt, sealhulgas rahvusvahelistelt organisatsioonidelt saadud 
sihtfinantseerimine.

Sihtfinantseerimist kajastatakse bilansis esmakordselt raha ülekandmisel või laekumisel või sihtfinantseerimise-
ga seotud nõuete, kohustuste, tulude ja kulude arvelevõtmise kuupäeval. Sihtfinantseerimine kajastatakse tu-
luna tegevuskulude tegemise või põhivara soetamise perioodil, kui sihtfinantseerimise tingimustega ei kaasne 
sisuline tagasinõude või laekumata jäämise risk. Tegevustoetused kajastatakse tuluna raha laekumisel.

Tulud ja toetused riigieelarvest on laekuvad summad õppetegevuseks, teadustööks, üliõpilastele õppetoetus-
teks, õppelaenude kustutamiseks, põhivara ostude finantseerimiseks ja emeriitprofessoritele tasude maksmi-
seks.

Sihtfinantseerimise kajastamisel eristatakse tegevuskulude ja põhivara sihtfinantseerimist. Tegevuskulude 
katteks saadud sihtfinantseerimise kajastamisel lähtutakse tulude ja kulude vastavuse printsiibist. Põhivara siht-
finantseerimise põhitingimuseks on, et EMTA toetuse saajana peab ostma, ehitama või muul viisil soetama teatud 
põhivara. Sihtfinantseerimist põhivara soetamiseks kajastatakse tuluna toetuse saamise tekkepõhisel momendil, 
st põhivara soetamise perioodis. Sihtfinantseerimise arvel soetatud põhivara soetusmaksumus kajastatakse vas-
tavalt põhivaraobjekti kuuluvusele kas materiaalse või immateriaalse põhivarana. 

Sihtfinantseerimise kajastamisel eristatakse tulemiaruandes kajastamisel sihtfinantseerimist ja selle vahenda-
mist. Sihtfinantseerimist nimetatakse vahendamiseks, kui see saadi edasifinantseerimiseks, mitte oma tegevus-
kulude katteks või varade soetuseks. Vahendamise korral võrdub vahendamiseks saadud toetuste tulu edasian-
tud toetuste kuluga.

Kui sihtfinantseerimisega seotud kulutused on tehtud või põhivara soetatud ja puudub sisuline toetuse laekuma-
ta jäämise risk, kuid toetus on veel laekumata, kajastatakse sihtfinantseerimine tuluna ja nõudena. Kui sihtfinant-
seerimine on küll laekunud, kuid selle arvel ei ole veel kulutusi tehtud või põhivara soetatud, kajastatakse saadud 
vahendid ettemaksena bilansikirjel „Saadud ettemaksed”.

Lepingute alusel võetud sihtfinantseerimise andmise kohustusi ja sihtfinantseerimise saamise nõudeid kajasta-
takse eelnevalt tingimuslike kohustuste ja nõuetena bilansivälistel kontodel.

Mitterahalise sihtfinantseerimise korral eristatakse: 

• sihtfinantseerimist kolme osapoolega seotud tehingus, kui toetuse andja või vahendaja kannab raha üle otse 
kaupade või teenuste tarnijale, kellelt EMTA toetuse saajana kaupu või teenuseid saab;

• sihtfinantseerimist, mille korral toetuse andja annab EMTA-le toetuse saajana üle kaupu või teenuseid ning 
millega ei kaasne otseselt nende müük tarnija poolt.

Kui mitterahaline sihtfinantseerimine seisneb selles, et toetuse andja või vahendaja kannab raha otse toetuse 
saaja tarnijale, võetakse sihtfinantseerimine arvele toetuse andja või vahendaja teatise alusel nii, nagu see toi-
muks siis, kui raha liiguks läbi toetuse saaja tarnijale (välja arvatud pangakonto liikumise kajastamine, selle ase-
mel sulgeb toetuse saaja maksepäeval võla tarnijale ja nõude toetuse andjale või vahendajale või saadud ette-
makse toetuse andjalt või vahendajalt).

Mitterahalist sihtfinantseerimist kajastatakse saadud kaupade ja teenuste õiglases väärtuses. Teiselt avaliku sek-
tori üksuselt mitterahalise sihtfinantseerimisena saadud põhivara kajastatakse õiglases väärtuses või kui see ei 
ole teada, üleandja poolt näidatud jääkväärtuses.

Kui selgub, et kõik toetuse saamise tingimused ei ole täidetud ning EMTA toetuse vahendajana või saajana vastu-
tab toetuse andja ees saajapoolsete lepingutingimuste täitmise ja raha sihipärase kasutamise eest, kajastatakse 
lepingu rikkumise selgumisel tagasinõue toetuse saaja vastu ja tagasimaksekohustus toetuse andja ees. Ühtlasi 
vähendatakse saadud toetuste tulu ning antud toetuste kulu.
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Tulude arvestus

Tulude ja kulude arvestamisel on lähtutud tekkepõhisuse printsiibist.

Tuluna kajastatakse tavapärase majandustegevuse käigus kaupade müügi ja teenuste osutamise eest saadud või 
saadaoleva tasu õiglases väärtuses, võttes arvesse kõiki tehtud allahindlusi ja soodustusi.

Tuluna koolitusteenuse osutamisest kajastatakse tulud õppeteenustasudest. Tulu kajastatakse sellel perioodil, 
millal teenust osutati. Kui õppeteenuse osutamine kandub üle järgmisesse majandusaastasse, kajastatakse saa-
dud tasud bilansis kirjel „Muud ettemakstud tulevaste perioodide tulud”.

Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul, kui teenust osutatakse pikema ajaperioo-
di jooksul, siis lähtudes valmidusastme meetodist. Tulu pikema perioodi jooksul osutatavate teenuste müügist 
kajastatakse lähtuvalt osutatava teenuse valmidusastmest bilansipäeval, eeldusel, et teenuse osutamist hõlmava 
tehingu lõpptulemust (s.o tehinguga seotud tulusid ja kulusid) on võimalik usaldusväärselt prognoosida ning 
tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline. Kui teenuse osutamist hõlmava tehingu või projekti lõpptule-
must ei ole võimalik usaldusväärselt prognoosida, kuid on tõenäoline, et EMTA suudab katta vähemalt teenusega 
seotud kulud, on tulu kajastatud ainult tegelike lepingu täitmisega seotud kulude ulatuses.

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle müüjalt ostjale, 
müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõe-
näoline.

Intressitulu kajastatakse siis, kui selle laekumine on tõenäoline ja tulu suurust on võimalik usaldusväärselt hinna-
ta. 

Bilansipäevajärgsed sündmused

Pärast bilansipäeva, kuid enne aastaaruande kinnitamist toimunud sündmuste kajastamine aastaaruandes sõltub 
sellest, kas tegemist on korrigeeriva või mittekorrigeeriva sündmusega.

Korrigeeriv bilansipäevajärgne sündmus on sündmus, mis kinnitab bilansipäeval eksisteerinud asjaolusid. Sellise 
sündmuse mõju on kajastatud lõppenud aasta bilansis ja tulemiaruandes.

Mittekorrigeeriv bilansipäevajärgne sündmus on sündmus, mis ei anna tunnistust bilansipäeval eksisteerinud 
asjaoludest. Sellise sündmuse mõju ei kajastata lõppenud aasta bilansis ja tulemiaruandes. Kui mõju on oluline, 
avaldatakse see lisades.

Seotud osapooled

EMTA seotud osapoolteks on loetud:

• EMTA tegev- ja kõrgem juhtkond ning nende pereliikmed, kelleks loetakse vähemalt abikaasa, elukaaslane ja 
laps;

• sihtasutused, mittetulundusühingud ja äriühingud, kelle üle eelmises punktis nimetatud isikutel üksi või koos 
pereliikmetega on valitsev või oluline mõju;

• EMTA olulise mõju all olev sidusettevõte.

Raamatupidamise aastaaruandes avalikustatakse tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja olulised 
soodustused. Tulenevalt 24.11.2014 jõustunud riigi raamatupidamise üldeeskirja muutustest (§49

1
) avalikusta-

takse muude seotud osapooltega tehtud tehingute osas alates 01.01.2015 algavate aruandeperioodide kohta 
koostatavates raamatupidamise aastaaruannetes informatsioon vaid nende tehingute kohta, mis ei vasta õigus-
aktidele või EMTA sisedokumentide üldistele nõuetele või turutingimustele ning informatsioon aruandekohus-
tuslase olulise mõju all olevate sihtasutuste, mittetulundusühingute ja äriühingutega, kes ei ole avaliku sektori 
üksused, tehtud tehingute kohta. EMTA olulise mõju all olev sidusettevõte on avaliku sektori üksus.

Esitusviisi muudatused on rakendatud edasiulatuvalt, seega võrdlusandmeid ei ole 2014. aasta osas korrigeeri-
tud.



121

Majandusaasta aruanne. Lisad

LISA 2. Raha ja raha ekvivalendid
31.12.2015 31.12.2014

Kassa 444 1 598

SEB 589 095 1 039 944

Swedbank 414 664 174 228

KOKKU 1 004 203 1 215 770

 LISA 3. Muud lühiajalised nõuded ja ettemaksed
Lisa nr   1.12.2015  1.12.2014

Saamata sihtfinantseerimine 14 105 747 239 893

Ettemakstud tulevaste perioodide kulud 111 675 57 467

Ettemakstud maksud 1 901 706

KOKKU 219 323 298 066

31.12.2014 saamata sihtfinantseerimine põhivara soetuseks oli 19 959 eurot.

31.12.2015 saamata sihtfinantseerimist põhivara soetuseks ei ole.

 LISA 4. Maksud
31.12.2015  31.12.2014

 Maksuvõlg Maksuvõlg

Käibemaks 3 085 3 383

Erisoodustuse tulumaks 1 047 1 405

Üksikisiku tulumaks 67 587 64 586

Sotsiaalmaks 120 143 109 612

Kohustuslik kogumispension 4 891 4 344

Töötuskindlustusmaks 7 471 8 556

KOKKU 204 224 191 886

 

LISA 5. Varud
 31.12.2015  31.12.2014

Valmistoodang (helisalvestised) 9 315 9 391

Valmistoodang (raamat „Kogemuste kuld”) 1 545 1 775

KOKKU 10 860 11 166

 Raamatukauplustele on antud helisalvestisi realiseerimiseks seisuga 31.12.2015 summas 128 eurot ja raamatut 
„Kogemuste kuld” summas 630 eurot.

Seisuga 31.12.2014 helisalvestisi summas 320 eurot ja raamatut „Kogemuste kuld” summas 960 eurot.
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 LISA 6. Osalused tütar-ja sidusettevõtjates
OÜ Muusa Majutus 

Osaluse väärtus 31.12.2013 530 136

Allahindluse taastamine 30 793

Osaluse väärtus 31.12.2014 560 929

Allahindluse taastamine 29 994

Osaluse väärtus 31.12.2015 590 923

OÜ Muusa Majutus asukohamaa on Eesti Vabariik. EMTA osaluse määr OÜs Muusa Majutus oli 31.12.2014 ja 
31.12.2015 37%.

 LISA 7. Põhivara
Materiaalne põhivara

 
Maa ja 

ehitised

Muusika

instru 

mendid

Raama-

tukogu 

teavikud

Muu 

põhivara

Lõpeta 

mata ehitu-

sed, ette-

maksed 

Trans-

pordi  

vahen-

did

KOKKU

Soetusmaksumus 

31.12.2014
9 507 855 2 004 817 564 191 324 695 293 326 562 12 695 446

Soetused 37 250 780 029 51 073 1 000 31 326 0 900 678

Mahakandmine (-) 0 -6 598 0 0 0 0 -6 598

Müüdud (-) 0 -4 003 0 0 0 0 -4 003

Mahakandmine (-) 0 0 -299 0 0 0 -299

Muu muutus (-) 0 0 0 0 - 8 785 0 - 8 785

Soetusmaksumus 

31.12.2015
9 545 105 2 774 245 614 965 325 695 315 867 562 13 576 439

Akumuleeritud kulum 

31.12.2014
3 646 264 1 724 252 0 270 094 0 131 5 640 741

Aruandeaastal arvestatud 
kulum (+) 174 323 68 093 0 12 251 0 112 254 779

Mahakandmine (-) 0 -6 598 0 0 0 0 -6 598

Müüdud (-) 0 -4 003 0 0 0 0 - 4 003

Akumuleeritud kulum 

31.12.2015
3 820 587 1 781 744 0 282 345 0 243 5 884 919

Jääkmaksumus 

31.12.2014
5 861 591 280 565 564 191 54 601 293 326 431 7 054 705

Jääkmaksumus 

31.12.2015
5 724 518 992 501 614 965 43 350 315 867 319 7 691 520
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Immateriaalne põhivara

Tarkvara

Soetusmaksumus 31.12.2014 57 337

Aruandeaastal soetatud 0

Soetusmaksumus 31.12.2015 57 337

Akumuleeritud kulum 31.12.2014 47 613

Aruandeaastal arvestatud kulum 3 075

Akumuleeritud kulum 31.12.2015 50 688

Jääkmaksumus 31.12.2014 9 724

Jääkmaksumus 31.12.2015 6 649

 

LISA 8. Laenukohustused
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemial on arvelduskrediit SEB pangas limiidiga 320 000 eurot, mille lõpptähtaeg on 
01.11.2016. Leping on intressimääraga 2,039%. Leping on lõpetatav ühekuulise etteteatamise tähtajaga. Seisuga 
31.12.2015 arvelduskrediiti kasutatud ei ole. SEB pangas on kaks arvelduskontot. Üleöö deposiidi intressimäärad 
on 0,49% keskmiselt jäägilt ning 0,00% arvelduskonto miinimumjäägilt. Swedbankis on üleöö deposiidi intressi-
määr 0,01%.

 LISA 9. Muud ettemakstud tulevaste perioodide tulud
31.12.2015 31.12.2014

Tasuline õpe 138 146 103 765

Täiendkoolitus 5 130 2 497

Parkla rent 240 0

Riigihanke pakkumise tagatis 0 200

Kinnistu Sakala17 / Tatari 13 rendi tagatis 1 847 1 301

Pillirendi tagatis 4 811 0

KOKKU 150 174 107 763

 LISA 10. Viitvõlad 
31.12.2015 31.12.2014

Võlad töövõtjatele 68 467 43 361

Muud viitvõlad, sh võlad hankijatele 127 440 44 656

KOKKU 195 907 88 017
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 LISA 11. Müügitulu
Müügitulu tegevusalade lõikes:

2015 2014

Koolitus (tasuline ülikooliharidus) 354 189 315 304

Muu tulu majandustegevusest  135 439 135 168

KOKKU 489 628 450 472

Müügitulu on 100% teenitud Eestis.

 

LISA 12. Tulud ja toetused riigieelarvest
Koolitustegevuse finantseerimine 2015 2014

Tegevustoetus 5 454 416 4 723 880

Kokku koolitustegevuse finantseerimine 5 454 416 4 723 880

Teaduse finantseerimine

Institutsionaalsete uurimuste toetuseks 86 863 87 006

Teadusraamatukogudele teadusinformatsiooni hankimine 32 321 31 616

Teadus- ja arendusasutuste baasfinantseerimine 28 960 27 640

Raha eraldamine riiklikust programmist „Eesti keel ja rahvuslik mälu” 3 000 3 000

Kokku teaduse finantseerimine 151 144 149 262

ESF projekti kaasfinantseerimine

Projekt „TULE” 0 3 669

Kokku ESF projekti kaasfinantseerimine 0 3 669

Toetused (kolmandatele isikutele)

Õppetoetused üliõpilastele 32 901 67 101

Õppelaenude kustutamine 5 801 8 536

Kokku  toetused 38 702 75 638

Sihtfinantseerimine põhivara soetuseks

Põhivara soetus 800 000 0

Kokku sihtfinantseerimine põhivara soetuseks 800 000 0

Kokku tulud ja toetused riigieelarvest 6 444 262 4 952 449
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 LISA 13. Toetused ja sihtfinantseerimise vahendamine
Toetuse andja 2015 2014

Kultuurkapital 17 664 51 343

Tartu Linnavalitsus 0 7 222

Sihtasutus Eesti Teadusfond 9 007 31 559

Kultuuriministeerium 5 045 3 000

Sihtasutus Archimedes 281 402 434 502

Rektorite Nõukogu 0 8 120

Tallinna Linnakantselei 800 3 000

Nordic Council of Ministers (Põhja- ja Baltimaid hõlmav programm „Nordplus”) 38 069 41 744

Hariduse Infotehnoloogia SA 0 794

The Education Audiovisual and Culture Executive Agency (projekt „Masters in 
Contemporary Performance and Composition”, CoPeCo) 0 3 494

Tartu Ülikool (projekt HYPE, projekt LABOR) 0 7 859

Tallinna Ülikool (projekt LABORA) 0 50 097

European Com. Directorate (projekt „MAPSI”) 35 240 45 941

Moderning European Higher Music Education Through 
Improvisation (projekt „METRIC”) 1 889 0

Central Baltic Interreg IVA ACCESS 0 -10

Hõimurahvaste Programmi Nõukogu 6 549 2 032

Muud sihtotstarbelised eraldised Eestist 2 765 5 868

Muud sihtotstarbelised eraldised välismaalt 3 319 9 041

Kokku toetused 401 749 705 606

Sihtfinantseerimise vahendamine

Sihtasutus Archimedes 119 133 131 269

European Com. Directorate (projekt „MAPSI”) 109 635 128 486

The Education Audiovisual and Culture Executive Agency (projekt „Masters in 
Contemporary Performance and Composition”, CoPeCo) 0 -645

Central Baltic Interreg IVA ACCESS 0 1 072

Nordic Council of Ministers (Põhja- ja Baltimaid hõlmav programm „Nordplus”) 84 400 0

Moderning European Higher Music Education Through Improvisation (projekt 
„METRIC”) 2 875 0

Kokku sihtfinantseerimise vahendamine 316 043 260 182

Kokku toetused ja sihtfinantseerimise vahendamine 717 792 965 788

Tuludest, toetustest ja sihtfinantseerimise vahendamisest moodustab tegevuskulude sihtfinantseerimine 717 
792 eurot (2014: 931 681 eurot) ja põhivara sihtfinantseerimine 0 eurot (2014: 34 107 eurot).
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 LISA 14. Sihtfinantseerimine
Tulevaste perioodide tuluna sihtfinantseerimisest on kajastatud sihtfinantseerimine, mille kasutamine leiab aset 
järgmisel majandusaastal.

Sihtfinantseerimise andja 31.12.2015 31.12.2014

Haridus- ja Teadusministeerium 0 825 532

Sihtasutus Eesti Teadusfond 0 82

Sihtasutus Archimedes 207 046 106 954

AS Teaspon 677 677

Hõimurahvaste Programmi Nõukogu 73 522

Nordic Council of Ministers (Põhja- ja Baltimaid hõlmav programm „Nordplus”) 80 552 8 832

Social Sciences and Humanities Research Council of Canada 412 1 505

Moderning European Higher Music Education Through Improvisation (projekt 
„METRIC”) 134 306 0

Kokku tulevaste perioodide tulud sihtfinantseerimisest 423 066 944 104

Sihtfinantseerimise tagasimakse kohustused 131 2 239

Kokku tulevaste perioodide tulud sihtfinantseerimisest 423 197 946 343

Seisuga 31.12.2015 on bilansikirjel „muud lühiajalised nõuded ja ettemaksed” (vt Lisa 3) kajastatud saamata sihtfi-
nantseerimise nõuded summas 105 747 eurot (31.12.2014: 239 893), mis jaguneb alljärgnevalt:

Sihtfinantseerimise andja 31.12.2015 31.12.2014 

Tallinna Ülikool 0 50 097

European Com. Directorate (projekt „MAPSI”) 15 833 23 994

Sihtasutus Archimedes 89 620 154 302

Nordic Council of Ministers (Põhja- ja Baltimaid hõlmav programm „Nordplus”) 294 2 352

Hariduse Infotehnoloogia SA 0 794

Tartu Ülikool 0 7 789

European Commision Directorate General Budget 0 565

Kokku saamata sihtfinantseerimine 105 747 239 893

Aruandeperioodil tagastati saadud sihtfinantseerimist summas 2 752 eurot.

2014. aastal tagastati saadud sihtfinantseerimist summas 3 578 eurot.

 LISA 15. Toetuste kohustused
Sihtfinantseerimise andja: 31.12.2015 31.12.2014

SA Archimedes

Projekt „Kultuuriteaduste ja kunstide doktorikool”:

Tartu Ülikool 17 880 11 698

Tallinna Ülikool 22 726 19 743

Eesti Kunstiakadeemia 7 366 31 512
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Projekt: Moderning European Higher Music Education Through Improvisation 
„METRIC” 2 875 0

Nordic Council of Ministers (Põhja- ja Baltimaid hõlmav programm „Nordplus”)

Nordplus Higher Eucation 2015, SIBELIUS network/2015 74 751 0

Managing Art projects with Societal Impact

SIBA(FI) University of the Arts Helsinki, Sibelius Academy 13 250 15 853

Laurea(FI) Laurea-ammattikorkeakoulu OY 4 825 11 650

Bilboa(ES) Universidad del Pais Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea 14 376 17 442

EBS(EE) Estonian Business School 7 934 14 044

Kokku toetuste kohustused 165 983 121 942

Antud projektide juhtpartner on Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia. Partnerite poolt esitatud aruannete alusel 
koostatakse koond, mis esitakase sihtfinantseerimise andjale. Kulude aktsepteerimisel ja rahade laekumisel kan-
takse need edasi partneritele.

 LISA 16. Mitmesugused tegevuskulud
Majanduskulud 2015 2014

Kantseleikulud 101 681 98 238

Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 230 245 231 659

Renditud kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 27 462 24 338

Lähetused 103 461 103 482

Sõidukite ülalpidamiskulud 9 076 12 909

Inventari, inventari remondi, ameti- ja eririietuse kulud 106 846 128 397

Õppevahendid ja materjalid 294 618 301 987

Muud kulud 59 60

Kokku majandamiskulud 873 448 901 070

Personalikulud

Päevaraha 23 221 28 189

Asutusevälised kursused 12 062 10 247

Kokku personalikulud 35 283 38 436

Muud kulud

Õppetoetused 115 091 134 592

Stipendiumid 278 628 230 301

Sõidusoodustus 1 321 1 901

Liikmemaksud 15 619 13 152

Kokku muud kulud 410 659 379 946

Kokku mitmesugused tegevuskulud 1 319 390 1 319 452
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 LISA 17. Muud kulud
2015 2014

Muud kulud (käibemaks, tollimaks jm maksud) 272 850 122 024

Kokku muud kulud 272 850 122 024

 LISA 18. Sihtfinantseerimise vahendamine
2015 2014

Projekt „Kultuuriteaduste ja kunstide doktorikool”:

Tartu Ülikool 86 290 17 786

Tallinna Ülikool 19 271 81 593

Eesti Kunstiakadeemia 13 620 31 890

European Com. Directorate (projekt „MAPSI”)

EBS 26 793 25 698

Laurea University of Applied Sciences 23 073 32 028

University of the Arts Helsinki, Sibelius Academy 29 917 42 706

Universidad del Pais Vasco / Euskal Herrico Unibertsitatea 29 852 28 054

Projekt „Masters in Contemporary Performance and Composition”

Stockholmi Kuninglik Muusikakolledž 0 35

Hamburgi Muusika- ja Teatriülikool 0 35

Lyoni Kõrgem Muusika- ja Tantsu Konservatoorium 0 35

Euroopa Muusikakõrgkoolide Assotsiatsioon 0 -750

Central Baltic Interreg IVA ACCESS

Eesti Kunstiakadeemia 0 -41

Aalto ECON Small Business Center 0 1 324

Royal College of Music in Stockholm 0 -211

Projekt: Moderning European Higher Music Education Through Improvisation „METRIC” 

Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen 575 0

Hochschule fuer Musik und Theater Leipzig 575 0

Lietuvos muzikos ir teatro akademija 575 0

University of Gothenburg 575 0

Fundacio Privada Per a’lescola Superior de musica de Catalunya 575 0

Nordic Council of Ministers (Põhja- ja Baltimaid hõlmav programm „Nordplus”)

Syddansk Musikkonservatorium 3 440 0

University of Arts Helsinki Sibelius Academy 5 345 0

Turku University of Applied Sciences 2 330 0

Yrkeshögskolan Novia 1 330 0
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Oulu University of Applied Sciences 2 685 0

Tampere University of Applied Sciences Ltd 3 330 0

Listahaskoli Islands / Iceland Academy of the Arts 4 430 0

Lithunian Academy of Music and Theatre 31 730 0

Jazeps Vitols Latvian Academy of Music 16 635 0

The Grieg Academy, Institute for Music University of Bergen 2 330 0

Lulea University of Technology 1 460 0

Lund University 3 695 0

Karlstad University Ingesund School of Music 4 460 0

Academy of Music and Drama, University of Gothenburg 1 200 0

Kokku sihtfinantseerimise vahendamine 316 091 260 182

 LISA 19. TÖÖJÕUKULUD
2015 2014

Palgakulu ja erisoodustused 3 584 523 3 117 745

Sotsiaalmaks 1 198 879 1 052 002

Kokku tööjõukulud 4 783 402 4 169 747

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 192 197

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia koosseisuliste töötajate keskmine arv 2015. aastal oli 245 (2014: 256), muid le-
pingulisi töötajaid 85 (2014: 50). Seisuga 31.12.2015 oli täistööajaga töötajaid 132 (2014: 129) ja osalise tööajaga 
töötajaid 112 (2014: 124).

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia keskmine brutopalk 2015. aastal oli 1 356 eurot (2014: 1 161 eurot).

 LISA 20. TEHINGUD SEOTUD OSAPOOLTEGA
Tulenevalt 24.11.2014 jõustunud riigi raamatupidamise üldeeskirja muutustest (§49

1
) avalikustatakse seotud osa-

pooltega tehtud tehingute osas alates 01.01.2015 algavate aruandeperioodide kohta koostatavates raamatupi-
damise aastaaruannetes informatsioon vaid nende tehingute kohta, mis ei vasta õigusaktide või EMTA sisedo-
kumentide üldistele nõuetele või turutingimustele. Esitusviisi muudatused on rakendatud edasiulatuvalt, seega 
võrdlusandmeid ei ole 2014. aasta osas korrigeeritud (vt ka lisa 1.)

Ostud 2014

Ruumide rent (OÜ Muusa Majutus) 2 233

EMTA tegev- ja kõrgema juhtkonna ning nende olulise või valitseva mõju alla kuuluvate sihtasutuste, mittetulun-
dusühingute ja äriühingutega on tehtud järgmised tehingud: 
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2014 Toetused Müügid

Sihtasutused 9 094 0

Füüsilisest isikust ettevõtjad 1 886 0

Mittetulundusühingud 10 212 1 252

Loomeliidud, -ühingud ja nõukogud 1 316 6 185

Seotud osapooltelt on 2014. aastal ostetud teenuseid ja müüdud teenuseid.

Tegevjuhtkonna liikmete töötasud moodustasid aruandeperioodil 223 354 eurot (2014: 193 704 eurot).

EMTA nõukogu koosneb 39 liikmest ja 2015. aastal toimus kaheksa nõukogu istungit, neist viis 2014/2015. õppe-
aasta kevadsemestril ja kolm 2015/2016. õppeaasta sügissemestril. Nõukogu liikmed nõukogu töös osalemise 
eest tasu ei saa.
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SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE 

 

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia nõukogule 

Oleme auditeerinud kaasnevat Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia raamatupidamise aastaaruannet, mis 

sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2015, tulemiaruannet, rahavoogude aruannet ja netovara muutuste 

aruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta ning lisasid, mis sisaldavad  aastaaruande 

koostamisel kasutatud oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ja muud selgitavat informatsiooni.  

 

Rektori kohustus raamatupidamise aastaaruande osas  

Rektor vastutab raamatupidamise aastaaruande koostamise ja õiglase esitamise eest kooskõlas Eesti hea 

raamatupidamistavaga ning sellise sisekontrolli eest, mida juhtkond peab vajalikuks, et võimaldada 

pettusest või veast tuleneva olulise väärkajastamiseta raamatupidamise aastaaruande koostamist. 

 

Vandeaudiitori kohustus  

Meie kohustuseks on avaldada oma auditi põhjal arvamust selle raamatupidamise aastaaruande kohta. 

Viisime oma auditi läbi kooskõlas rahvusvaheliste auditeerimisstandarditega (Eesti). Nende standardite 

kohaselt on nõutav, et oleme kooskõlas eetikanõuetega ning planeerime ja viime auditi läbi omandamaks 

põhjendatud kindluse selle kohta, kas raamatupidamise aastaaruanne on olulise väärkajastamiseta. 

Audit hõlmab raamatupidamise aastaaruandes esitatud arvnäitajate ja avalikustatud informatsiooni kohta 

auditi tõendusmaterjali hankimiseks vajalike protseduuride läbiviimist. Valitud protseduurid sõltuvad 

vandeaudiitori otsustustest, sealhulgas hinnangust riskidele, et raamatupidamise aastaaruanne võib 

sisaldada pettustest või vigadest tulenevaid olulisi väärkajastamisi. Nende riskihinnangute tegemisel võtab 

vandeaudiitor arvesse sisekontrolli, mis on relevantne raamatupidamise aastaaruande koostamisel ja 

õiglasel kajastamisel, kavandamaks antud tingimustes asjakohaseid auditiprotseduure, kuid mitte 

arvamuse avaldamise eesmärgil sisekontrolli tulemuslikkuse kohta. Audit hõlmab samuti juhtkonna poolt 

kasutatud arvestuspoliitikate asjakohasuse ja tehtud arvestushinnangute põhjendatuse ning ka 

raamatupidamise aastaaruande üldise esitusviisi hindamist.  

Usume, et auditi tõendusmaterjal, mille oleme hankinud, on piisav ja asjakohane aluse andmiseks meie 

auditiarvamusele. 

 

Arvamus  

Meie arvates kajastab kaasatud raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes osades õiglaselt Eesti 

Muusika- ja Teatriakadeemia finantsseisundit seisuga 31.12.2015 ning sellel kuupäeval lõppenud 

majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. 

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

Laile Kaasik 

Vandeaudiitor, litsents nr 511 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

Liina Oolup 

Vandeaudiitor, litsents nr 661 
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ALLKIRJAD 2015. A MAJANDUSAASTA ARUANDELE

 

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia juhtkond on koostanud 2015 majandusaasta aastaaruande, millele on alla 
kirjutanud rektor

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

 

Peep Lassmann

Rektor, professor 


