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2021

2021

2020

2020

Majandustegevus 
5%

496 233

Majandustegevus 
6%

591 191

Tegevustoetus 
74%

6 785 981

Tegevustoetus 
74%

7 451 291

Siht!nantseerimine 
21%

1 875 104

Siht!nantseerimine 
20%

2 057 123

Tööjõukulud
69%

5 967 865

Tööjõukulud
68%

6 130 569

Tegevuskulud
15%

1 358 514

Tegevuskulud
14%

1 166 937

Edastatud toetused
8%

715 340

Edastatud toetused
8%

738 528

Kulum
9%

816 913

Kulum
9%

819 225

TEGEVUSARUANNE

2021. aasta majandusaasta tulem on suuruses 84 254 eurot (2020: 1 398 474). 

Positiivne tulem kujunes tänu Kultuurkapitali siht!nantseerimise toetusele, millega kaetakse uue maja 
ehituseks võetud laenu (laenukohustuse vähendamine läbi bilansi). Haridus- ja Teadusministeeriumi 2021. aasta 
tegevustoetuse ettemaks laekus summas 784 675 juba 2020. aasta detsembris ja oli kajastatud eelmise aasta 
tuludes.

Tulud

Kulud
Võrreldes 2020. aastaga kasvasid tegevuskulud kokku 4%, sh tööjõukulud suurenesid 3% ning administreerimise 
kulud 16%, mida põhjustas kommunaalkulude hinnatõus ning kontserttegevuse elavnemine võrreldes 
2020. aastaga.
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Võrreldes 2020. aastaga vähenesid Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia tulud 9%, seoses 2021. aasta tegevustoetuse 
ettemaksuga 2020. aastal. 

Investeeringud
2021. aastal rekonstrueeriti Toom-Kooli õppehoone aknad, Tatari tänava õppehoones valmis tudengite puhkeala, 
õppejõudude uus puhkenurk koos köögiga ning renoveeriti külaliskorter, kokku investeeriti hoonetesse 167 597 
eurot. Soetati uus positiivorel, fagott ning remonditi 6 vana klaverit, investeeringu summa 64 126 eurot. Soetati 
hulk teaduskirjandust ja teavikuid raamatukokku, kokku 46 966 euro väärtuses. 

2022. aastal on planeeritud järgnevad investeeringud: multimeediastuudio, foonika ning arvutiklassi tehnikaga 
varustamine, pillipargi laiendamine, klaveripargi suuremahulisem remontimine, vana õppehoone ja parkla 
osaline renoveerimine.

Osalus Muusa Majutus OÜ-s
2009. aastal asutas Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia koos Eesti Kunstiakadeemiaga osaühingu Muusa Majutus, 
milles EMTA osaluse suurus on 37,04%. 2021. aastal lõpetas OÜ Muusa Majutus kasumiga. Sidusettevõte kajas-
tatakse bilansis soetusmaksumuses. Muusa Majutus OÜ akumuleeritud tulemist seisuga 31.12.2021 kuulub Eesti 
Muusika- ja Teatriakadeemiale 137 987 eurot.

Kinnisvara haldamine
31.12.2021 seisuga on Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia omanduses kaks kinnistut Tallinnas,  asukohaga Tatari 
13 ja Toom-Kooli 4. Kinnistutel asub kaks õppehoonet netopinnaga 17 160 m". 

Pandeemia ning sõja mõju
2021. aastal levis endiselt koroonaviirus, põhjustades pandeemia ja majanduslanguse. Pandeemia mõjud ning 
alanud Ukraina sõda mõjutavad ka 2022. aasta tulemusi. Ettevõtlustulud on vähenenud seoses kontserdisaalide 
lahtioleku piirangutega, tegevuspiirangutega ning ka välistudengite ebakindlusega maailmas kujunenud 
olukorra tõttu. Seni, kuni piirangud kestavad, jääb suur osa majandustegevuse tulust teenimata.
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Tähtsamad finantsnäitajad

 2021 2020

Tegevustulud 9 157 318 10 099 606

Tegevuskulud 9 046 836 8 667 058

Finantstulud ja -kulud -26 228 -34 074

Tulem 84 254 1 398 474

Investeeringud 278 689 208 103

Käibevarad 4 148 544 4 502 555

Põhivarad 18 496 960 19 037 497

AKTIVA kokku 22 645 504 23 540 052

Lühiajalised kohustused 4 135 959 2 656 480

Pikaajalised kohustused 7 104 2 465 385

Netovara 18 502 441 18 418 187

PASSIVA kokku 22 645 504 23 540 052

Laenujääk 2 456 385 3 488 586

Tegevuskulud/Tegevustulud 99% 86%

Laenud/Tegevustulud 27% 34%

Käibevara/Lühiajalised kohustused 100% 169%

Põhivarad/Bilansimaht 82% 81%

Laenud/Bilansimaht 11% 15%

Netovara/Bilansimaht 82% 78%
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Bilanss (eurodes)

Lisa 31.12.2021 31.12.2020

VARAD

Käibevarad

    Raha 3 976 470 4 009 575

    Nõuded ja ettemaksed 2 172 073 491 362

    Varud 0 1 618

Käibevarad kokku 4 148 544 4 502 555

Põhivarad 

    Osalused tütar- ja sidusettevõtjates 3 750 427 750 427

    Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad 4 17 746 533 18 287 069

Põhivarad kokku 18 496 960 19 037 497

VARAD KOKKU 22 645 504 23 540 052

KOHUSTISED JA NETOVARA

Lühiajalised kohustised

    Laenukohustised 5 2 458 281 1 023 201

    Võlad 6,7 466 355 407 137

    Ettemakstud sihtotstarbelised tasud ja toetused 8 1 053 093 1 091 011

    Ettemakstud tulevaste perioodide tulud 9 158 230 135 131

Lühiajalised kohustised kokku 4 135 959 2 656 480

Pikaajalised kohustised

    Laenukohustised 5 7 104 2 465 385

Pikaajalised kohustised kokku 7 104 2 465 385

Kohustused kokku 4 143 063 5 121 865

Netovara

    Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 18 418 187 17 019 713

    Aruande perioodi tulem 84 254 1 398 474

Netovara kokku 18 502 441 18 418 187

KOHUSTISED JA NETOVARA KOKKU 22 645 504 23 540 052

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE
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Tulemiaruanne (eurodes)

Lisa 2 021 2020

TULUD

Tulud majandustegevusest 10 496 233 589 109

Saadud tegevustoetused ja siht!nantseerimise tulud 11 8 661 085 9 508 414

Muud tulud tegevusest 0 2 083

KOKKU TULUD 9 157 318 10 099 606

KULUD

Edastatud toetused 12 -738 528 -715 340

Mitmesugused tegevuskulud 13 -1 358 514 -1 166 937

Tööjõukulud 14 -6 130 569 -5 967 867

Põhivarade kulum ja väärtuse langus 4 -819 225 -816 913

KOKKU KULUD -9 046 836 -8 667 058

Põhitegevuse tulem 110 482 1 432 548

Finantstulud ja –kulud

Intressikulud -25 506 -34 349

Muud !nantstulud ja -kulud -722 275

Finantstulud ja -kulud kokku -26 228 -34 074

Aruandeaasta tulem 84 254 1 398 474
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Rahavoogude aruanne (eurodes)

Lisa 2021 2 020

Rahavood põhitegevusest

Tegevustulem 110 482 1 432 548

Korrigeerimised:

    Põhivarade kulum ja väärtuse langus 4 819 225 816 913

    Saadud siht!nantseerimine põhivara soetuseks ja 
    laenude tasumiseks 11 -1 020 000 -1 197 647

    Kasum/kahjum põhivara müügist 0 -2 083

    Käibemaksukulu põhivara soetuseks 13 48 010 33 441

Korrigeeritud tegevustulem -42 283 1 08 3 172

Nõuete ja ettemaksete muutus 2 319 289 773 611

Varude muutus 1 618 0

Kohustiste ja ettemaksete muutus 5, 6 44 399 391 319

Rahavood põhitegevusest kokku 323 023 2 248 102

Rahavood investeerimistegevusest

Tasutud materiaalsete põhivarade soetusel 4 -326 699 -214 126

Laekunud siht!nantseerimine põhivara soetuseks 11 0 177 647

Laekunud põhivara müügist 0 2 083

Laekunud deposiidiintressid 608 275

Rahavood investeerimistegevusest kokku -326 091 -34 121

Rahavood !nantseerimistegevusest

Saadud siht!nantseerimine laenude katteks 11 1 020 000 1 020 000

Tagasi makstud laenud 5 -1 020 000 -1 020 000

Tagasi makstud kapitalirendikohustised 5 -3 201 -13 831

Makstud intressid 5 -25 808 -34 349

Muud kulud -1 028 0

Rahavood !nantseerimistegevusest kokku -30 037 -48 180

Rahavood kokku  -33 105 2 165 801

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 4 009 575 1 843 774

Raha ja raha ekvivalentide muutus -33 105 2 165 801

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus  3 976 470 4 009 575
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Netovara muutuste aruanne (eurodes)

 Eelmise perioodi tulem Aruandeaasta tulem Kokku 

Saldo seisuga 31.12.2019 14 409 068 2 610 645 17 019 713

Eelmise perioodi tulem 2 610 645 -2 610 645 0

Aruandeaasta tulem 0 1 398 474 1 398 474

Saldo seisuga 31.12.2020 17 019 713 1 398 474 18 418 187

Eelmise perioodi tulem 1 398 474 -1 398 474 0

Aruandeaasta tulem 84 254 84 254

Saldo seisuga 31.12.2021 17 418 187 84 254 18 502 441
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RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

Lisa 1 

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud 
arvestuspõhimõtted

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia (edaspidi kui EMTA) 2021. aasta raamatupidamise aastaaruanne on 
koostatud kooskõlas Eesti !nantsaruandluse standardiga, mille põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi 
raamatupidamise seaduses ning mida täiendab Avaliku sektori !nantsarvestuse -ja aruandluse juhend.

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.

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 soetusmaksumuses. Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne 
nende nominaalväärtusega (miinus võimalikud allahindlused), mistõttu lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis 
tõenäoliselt laekuvas 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 nõudeid 
hinnatakse kogumina, arvestades eelmiste aastate kogemust laekumata jäänud nõuete osas. Ebatõenäoliselt 
laekuvaks hinnatud nõuded kantakse kuludesse. Ebatõenäoliselt laekuvaks tunnistatud nõuet kajastatakse 
kuni laekumiseni või lootusetuks tunnistamiseni ja bilansist maha kandmiseni ostjatelt laekumata nõuete 
registris. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete 
kulu vähendamisena. Nõuet loetakse lootusetuks, kui juhtkonna hinnangul puuduvad võimalused nõude 
kogumiseks. 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 
maksud ja lõivud kajastatakse kuludes. Varude all kajastatakse helisalvestisi ja raamatuid. Varude kuludes 
kajastamisel ja varude bilansilise väärtuse arvutamisel kasutatakse FIFO meetodit.

OSALUSED TÜTAR! JA SIDUSETTEVÕTJAS
Tütarettevõtteks loetakse ettevõtet, mille üle emaettevõttel on kontroll. Tütarettevõtet loetakse kontrolli 
all olevaks, kui emaettevõtte omanduses on otse või tütarettevõtete kaudu rohkem kui 50% tütarettevõtte 
hääleõiguslikust sihtkapitalist, kui emaettevõte kontrollib tütarettevõtte !nants- ja tegevuspoliitikat lepingu 
või kokkuleppe alusel või kui emaettevõttel on õigus nimetada või tagasi kutsuda enamus tegevjuhtkonna ja 
kõrgema juhtorgani liikmetest. Investeeringut tütarettevõttesse kajastatakse tuletatud soetusmaksumuses, 
milleks on omandatud osaluse soetusmaksumus, mida korrigeeritakse vajadusel allahindlusega.
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SA Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia Fondi andmeid ei ole konsolideeritud vastavalt raamatupidamise seaduse 
§ 29 lg 4.

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 tuletatud soetusmaksumuses, mida korrigeeritakse vajadusel 
allahindlusega. Kui kajastatud osaluse tuletatud soetusmaksumus on kõrgem kui EMTA osalus sidusettevõtja 
netovaras, mis on vähenenud dividendide väljamaksmise, kahjumi või mõnel muul põhjusel, hinnatakse 
osaluse tuletatud soetusmaksumus alla kuni osaluse summani sidusettevõtja netovaras. Kui osaluse summa 
sidusettevõtja netovaras järgnevatel perioodidel suureneb, taastatakse allahindlus kuni osaluse tuletatud 
soetus maksumuseni või osaluse summani sidusettevõtja netovaras, olenevalt kumb neist on madalam.

MATERIAALNE JA IMMATERIAALNE PÕHIVARA
Materiaalseteks põhivaradeks loetakse enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku elueaga üle 
ühe aasta ja maksumusega alates 5 000 eurost. Varad, mille kasulik eluiga on üle ühe aasta, kuid mille soetus-
maksumus on alla 5 000 euro, kajastatakse väheväärtusliku inventarina ja varade kasutuselevõtmise hetkel 
kantakse kulusse. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Immateriaalne põhivara on füüsilise substantsita, teistest varadest eristatav mittemonetaarne vara, mida 
kasutatakse pikema ajavahemiku jooksul kui üks aasta ja mille soetusmaksumus ületab põhivarade arvele 
võtmise piirmäära. 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, 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 
-asukohta. Põhivarade soetusmaksumusse ei kapitaliseerita uue ehitise avamiskulutusi, uue toote või teenuse 
tutvustamise kulutusi (sh reklaamikulud), kulutusi majandustegevuse arendamiseks uues asukohas või uuele 
kliendisegmendile (sh töötajate koolituskulud), haldus- ja muid tegevuskulusid, laenukasutuse kulusid ning 
käibemaksu ja muid tagasisaamisele mittekuuluvaid makse ja lõive. Materiaalset ja immateriaalset põhivara 
kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud 
väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Materiaalse põhivara objektile tehtud hilisemad väljaminekud lisatakse materiaalse põhivara soetusmaksumusele 
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 5 000 eurot. Muid põhivarade hooldus- ja remondikulusid kajastatakse kuluna nende 
toimumise momendil. 

Materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade amortisatsiooni arvestatakse lineaarsel meetodil. Amortisatsiooni-
norm 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 
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. 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 
kasulikud eluead, võetakse need komponendid raamatupidamises arvele eraldi varaobjektidena ning 
määratakse ka vastavalt nende kasulikule elueale eraldi amortisatsioonimäärad.
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Amortisatsiooninormid aastas põhivarade gruppide lõikes on alljärgnevad:

Hooned 2%

IT seadmed 25%

Pillid 20%

Klaverid, orel 7–10%

Tööriistad, seadmed, mööbel 10–20%

Immateriaalne põhivara, tarkvara 25%

Piiramata kasutuseaga mitteamortiseeruvateks materiaalseteks põhivaradeks on maa, kunstiväärtused ning 
keelpillidest viiul, altviiul, t#ello 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 aruandekuupäeval hinnatakse kasutatavate amortisatsioonimäärade, 
amortisatsioonimeetodi ning lõppväärtuse põhjendatust.

EMTA ei tee kaetava väärtuse teste ega kajasta varade väärtuse langust kaetavale väärtusele avaliku teenuse 
osutamiseks 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 materiaalsete 
põhivarade objektid alla hinnatud nende kaetavale väärtusele. 

Väärtuse langusest tekkinud kulu kajastatakse summas, mille võrra vara bilansiline maksumus ületab selle 
kaetava väärtuse. Vara kaetav väärtus on vara õiglane väärtus, millest on maha lahutatud müügikulutused või 
selle kasutusväärtus, vastavalt sellele, kumb on kõrgem. Vara väärtuse languse hindamise eesmärgil hinnatakse 
kaetavat väärtust kas üksiku varaobjekti või väikseima võimaliku varade grupi kohta, mille jaoks on võimalik 
rahavoogusid eristada. Varade allahindlusi kajastatakse aruandeperioodi kuluna. 

Kord alla hinnatud varade puhul hinnatakse igal järgmisel aruandekuupäeval, kas võib olla tõenäoline, et 
vara kaetav väärtus on vahepeal tõusnud. Kui väärtuse testi tulemusena selgub, et vara või varade grupi (raha 
genereeriva 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 
põhivarade 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 
kahjumid kajastatakse selle perioodi, millal kajastamine lõpetati, tulemiaruandes.

RAAMATUKOGU KOGUD
Avaliku sektori !nantsarvestuse ja -aruandluse juhend § 41 lõige 2 punkt 2 sätestab, et olenemata soetus-
maksumusest on lubatud erandina võtta põhivaradena arvele teavikud nendes avalikes raamatukogudes, 
kus teavikute hoidmine ja väljalaenutamine 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 põhivaradena 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 
usaldusväärselt hinnata, peetakse bilansivälist arvestust ühikute lõikes:
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• 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 
rendilepingud kajastatakse kasutusrendina. 

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kui rentnik
Kapitalirenti kajastatakse bilansis vara ja kohustisena renditud vara õiglase väärtuse summas või rendimaksete 
miinimumsumma nüüdisväärtuses, juhul kui see on madalam. Rendimaksed jaotatakse !nantskuluks 
(intressi kulu) ja kapitalirendi kohustise jääkväärtuse vähendamiseks. Finantskulud jaotatakse rendiperioodile 
arvestusega, et intressimäär on igal ajahetkel kohustise jääkväärtuse suhtes sama. Kapitalirendi tingimustel 
renditud varad amortiseeritakse sarnaselt omandatud põhivaradega, kusjuures amortisatsiooniperioodiks on 
vara eeldatav kasulik tööiga või rendisuhte kehtivuse periood, olenevalt sellest, kumb on lühem.

Kasutusrendi maksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kuluna.

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

Lühiajaliste !nantskohustiste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, 
mistõttu lühiajalisi !nantskohustisi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Pikaajaliste !nants-
kohustiste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestamiseks võetakse need algselt arvele saadud tasu õiglases 
väärtuses (millest on maha arvatud tehingukulutused), arvestades järgnevatel perioodidel kohustistelt 
intressikulu, kasutades sisemise intressimäära meetodit. Finantskohustistega kaasnev intressikulu kajastatakse 
tekkepõhiselt perioodikuluna tulemiaruande kirjel „Intressikulud“. 

Finantskohustis liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on 12 kuu jooksul alates aruande kuupäevast 
või kui puudub tingimusteta õigus kohustise tasumist edasi lükata rohkem kui 12 kuud pärast aruandekuupäeva 
või kui laenuandjal oli õigus aruande kuupäeval !nantskohustis tagasi kutsuda laenulepingus sätestatud 
tingimuste rikkumise tõttu. Finantskohustise kajastamine lõpetatakse siis, kui see on tasutud, tühistatud või 
aegunud.

MUUD ETTEMAKSTUD TULEVASTE PERIOODIDE TULUD
Muude ettemakstud tulevaste perioodide tuludena kajastatakse järgmiste perioodide eest ette saadud 
õppeteenustasusid ning aruandeaastal laekunud muid tulevaste perioodide ettemakstud tulusid, mida pole 
kajastatud aruandeaasta tuludes. 

Kogu õppeaasta eest tasutud õppeteenustasudena laekunud summadest on 40% arvestatud aruandeaasta 
tuludesse, 60% kajastatakse aruandekuupäeva seisuga bilansis muude ettemakstud tulevaste perioodide 
tuluna ja kantakse tuludesse järgmisel kalendriaastal. 

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.
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Toetused jaotatakse järgmisteks liikideks:

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

• siht!nantseerimine – 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.

Siht!nantseerimise liigid on:

• kodumaine siht!nantseerimine – residentidelt, sh teistelt avaliku sektori üksustelt saadud ja antud siht!nant-
seerimine, v.a nende kaudu vahendatud välismaine siht!nantseerimine: kodumaise siht!nantseerimise eriliik 
on välismaise siht!nantseerimise kaas!nantseerimine – toetus, mida Eesti avaliku sektori üksus annab toetuse 
saajale lisaks Euroopa Liidu fondidest makstavale välismaisele siht!nantseerimisele;

• välismaine siht!nantseerimine – mitteresidentidelt, sealhulgas rahvusvahelistelt organisatsioonidelt saadud 
siht!nantseerimine.

Siht!nantseerimist kajastatakse bilansis esmakordselt raha ülekandmisel või laekumisel või siht!nantseerimisega 
seotud nõuete, kohustiste, tulude ja kulude arvele võtmise kuupäeval. Siht!nantseerimine kajastatakse tuluna 
tegevuskulude tegemise või põhivara soetamise perioodil, kui siht!nantseerimise tingimustega ei kaasne sisu-
line tagasinõude või laekumata jäämise risk. Tegevustoetused kajastatakse tuluna raha laekumisel.

Tulud ja toetused riigieelarvest on laekuvad summad õppetegevuseks, teadustööks, üliõpilastele õppe-
toetusteks, õppelaenude kustutamiseks, põhivarade ostude !nantseerimiseks ja emeriitprofessoritele tasude 
maksmiseks.

Siht!nantseerimise kajastamisel eristatakse tegevuskulude ja põhivara siht!nantseerimist. Tegevuskulude 
katteks saadud siht!nantseerimise kajastamisel lähtutakse tulude ja kulude vastavuse printsiibist. Põhivara 
siht!nantseerimise põhitingimuseks on, et EMTA toetuse saajana peab ostma, ehitama või muul viisil soetama 
teatud põhivara. Siht!nantseerimist põhivara soetamiseks kajastatakse tuluna toetuse saamise tekkepõhisel 
momendil, st põhivara soetamise perioodis. Siht!nantseerimise arvel soetatud põhivara soetusmaksumus 
kajastatakse vastavalt põhivaraobjekti kuuluvusele kas materiaalse või immateriaalse põhivarana. 

Siht!nantseerimise kajastamisel eristatakse tulemiaruandes siht!nantseerimist ja selle vahendamist. 
Siht!nantseerimist nimetatakse vahendamiseks, kui see saadi edasi!nantseerimiseks, mitte oma tegevuskulude 
katteks või varade soetuseks. Vahendamise korral võrdub vahendamiseks saadud toetuste tulu edasiantud 
toetuste kuluga.

Kui siht!nantseerimisega seotud kulutused on tehtud või põhivara soetatud ja puudub sisuline toetuse 
laekumata jäämise risk, kuid toetus on veel laekumata, kajastatakse siht!nantseerimine tuluna ja nõudena. 
Kui siht!nantseerimine on küll laekunud, kuid selle arvel ei ole veel kulutusi tehtud või põhivara soetatud, 
kajastatakse saadud vahendid ettemaksena bilansikirjel „Saadud ettemaksed“. 

Lepingute alusel võetud siht!nantseerimise andmise kohustisi ja siht!nantseerimise saamise nõudeid 
kajastatakse eelnevalt tingimuslike kohustiste ja nõuetena bilansivälistel kontodel.

Mitterahalise siht!nantseerimise korral eristatakse: 

• siht!nantseerimist 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; 

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

Kui mitterahaline siht!nantseerimine seisneb selles, et toetuse andja või vahendaja kannab raha otse toetuse 
saaja tarnijale, võetakse siht!nantseerimine arvele toetuse andja või vahendaja teatise alusel nii, nagu see 
toimuks siis, kui raha liiguks läbi toetuse saaja tarnijale (välja arvatud pangakonto liikumise kajastamine, selle 
asemel sulgeb toetuse saaja maksepäeval võla tarnijale ja nõude toetuse andjale või vahendajale või saadud 
ettemakse toetuse andjalt või vahendajalt). 
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Mitterahalist siht!nantseerimist kajastatakse saadud kaupade ja teenuste õiglases väärtuses. Teiselt avaliku 
sektori üksuselt mitterahalise siht!nantseerimisena 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 
vastutab toetuse andja ees saajapoolsete lepingutingimuste täitmise ja raha sihipärase kasutamise eest, 
kajastatakse lepingu rikkumise selgumisel tagasinõue toetuse saaja vastu ja tagasimaksekohustis toetuse andja 
ees. Ühtlasi vähendatakse saadud toetuste tulu ning antud toetuste kulu.

TULUDE ARVESTUS
Tulude ja kulude arvestamisel on lähtutud tekkepõhisuse printsiibist. Tuluna kajastatakse tavapärase 
majandustegevuse käigus kaupade müügi ja teenuste osutamise eest saadud või saadaolev tasu õiglases 
väärtuses, võttes arvesse kõiki tehtud allahindlusi ja soodustusi. Tuluna koolitusteenuse osutamisest kajastatakse 
tulud õppeteenustasudest. Tulu kajastatakse sellel perioodil, millal teenus osutati. Kui õppeteenuse osutamine 
kandub üle järgmisse majandusaastasse, kajastatakse saadud tasud bilansis kirjel „Muud ettemakstud tulevaste 
perioodide tulud“. 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 tõenäoline. Intressitulu kajastatakse siis, kui selle laekumine on tõenäoline ja tulu suurust on 
võimalik usaldusväärselt hinnata. 

ERALDISED JA TINGIMUSLIKUD KOHUSTUSED
EMTA kajastab oma bilansis eraldise juhul, kui EMTA-l lasub enne aruandekuupäeva toimunud kohustavast 
sündmusest tulenevalt juriidiline või faktiline kohustis, kohustise realiseerimine on tõenäoline ja kohustise 
summat on võimalik usaldusväärselt mõõta. Eraldiste kajastamisel bilansis on lähtutud juhtkonna hinnangust 
eraldise täitmiseks tõenäoliselt vajamineva summa ning eraldise realiseerumise aja kohta. 

Tingimuslikuks kohustiseks klassi!tseeritakse need kohustised, mille realiseerimise tõenäosus jääb alla 50% või 
mille suurust ei saa usaldusväärselt hinnata. Tingimuslike kohustiste üle peetakse arvestust bilansiväliselt ja 
informatsioon nende kohta avalikustatakse raamatupidamise aastaaruande lisades.

ARUANDEKUUPÄEVAJÄRGSED SÜNDMUSED
Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustiste hindamist mõjutavad asjaolud, mis 
ilmnesid aruandekuupäeva ja aruande koostamispäeva vahemikul, kuid on seotud aruandeperioodil või 
varasematel perioodidel toimunud tehingutega. Aruandeaastale järgnenud sündmused, mida ei ole varade ja 
kohustiste hindamisel arvesse võetud, kuid mis võivad oluliselt mõjutada järgmise aruandeaasta tulemust, on 
avalikustatud raamatupidamise aastaaruande lisades.

SEOTUD OSAPOOLED
EMTA seotud osapoolteks on loetud: 

• EMTA tegev- ja kõrgem juhtkond;

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

• EMTA olulise mõju all olev sidusettevõte.

Raamatupidamise aastaaruandes avalikustatakse tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja olulised 
soodustused. Muude seotud osapooltega tehtud tehingute osas avalikustatakse raamatupidamise aastaruandes 
informatsioon vaid nende tehingute kohta, mis ei vasta õigusaktidele või EMTA sisedokumentide üldistele 
nõuetele või turutingimustele ning informatsioon aruandekohustuslase 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.
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Lisa 2 

Nõuded ja ettemaksed 

31.12.2021 31.12.2020

Nõuded ostjate vastu 41 096 30 614

Saamata siht!nantseerimine 68 542 414 196

Ettemakstud tulevaste perioodide kulud 62 185 43 510

Ettemakstud maksud 250 3 042

KOKKU 172 073 491 362

Lisa 3 

Osalused tütar- ja sidusettevõtjas

 Muusa Majutus OÜ SA Eesti Muusika-ja 
Teatriakadeemia Fond KOKKU

KOKKU 31.12.2019 748 427 2 000 750 427

KOKKU 31.12.2020 748 427 2 000 750 427

KOKKU 31.12.2021 748 427 2 000 750 427

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia osalus Muusa Majutus OÜ-s on 37,04%. Osalus sidusettevõtjas on kajastatud 
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia bilansis tuletatud soetusmaksumuses. Muusa Majutus OÜ akumuleeritud 
tulemist seisuga 31.12.2021 kuulub Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiale 137 987 eurot. 

SA Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia Fond on 100% asutatud Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia poolt.
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Lisa 4 

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

 Maa Ehitised
Trans-
pordi 

vahendid

Muu 
amorti-
seeruv 

põhivara

Mitte-
amor-

tiseeruv 
põhivara

Ette-
maksed 

põhivara 
eest

Imma-
teriaalne 
põhivara

Põhivara 
kokku

Soetusmaksumus 
31.12.2020 794 820 19 710 166 27 417 4 477 477 850 556 21 374 44 993 25 926 803

Akumuleeritud 
kulum 0 -5 155 692 -5 485 -2 433 564 0 0 -44 993 -7 639 734

Jääkväärtus 
31.12.2020 794 820 14 554 474 21 932 2 043 913 850 556 21 374 0 18 287 069

Soetatud 0 167 597 0 64 126 46 966 0 0 278 689

Mahakandmine 0 0 0 -56 571 -276 0 -44 993 -101 840

Ümber-
klassi!tseerimine 0 0 0 -272 420 293 794 -21 374 0 0

Perioodi kulum 0 -524 436 -5 483 -232 459 0 0 44 993 -717 385

Soetusmaksumus 
31.12.2021 794 820 19 877 763 27 417 4 212 612 1 191 040 0 0 26 103 652

Akumuleeritud 
kulum 0 -5 680 128 -10 967 -2 666 024 0 0 0 -8 357 119

Jääkväärtus 
31.12.2021 794 820 14 197 635 16 450 1 546 588 1 191 040 0 0 17 746 533

Aruandeperioodil on keelpillid summas 293 794 eurot ümberklassi!tseeritud mitteamortiseeruva põhivara 
hulka. Aruandeperioodil maha kantud põhivarade jääkmaksumus on 0 eurot.

Lisa 5 

Laenukohustised
Saldo 

31.12.2021 12 kuu jooksul 2–4 aasta 
jooksul Intressimäär Tagastamise 

lõpptähtaeg

Swedbank laenuleping  2 455 000 2 455 000 0 6 kuu EURIBOR 
+0,81% 06.05.2022

SEB liisingleping 10 385 3 281 7 104 7 kuu EURIBOR 
+2,46% 15.01.2025

KOKKU  2 465 385  2 458 281 7 104

Saldo 
31.12.2020 12 kuu jooksul 2–4 aasta 

jooksul Intressimäär Tagastamise 
lõpptähtaeg

Swedbank laenuleping 3 475 000 1 020 000 2 455 000 6 kuu EURIBOR 
+0,81% 06.05.2022

SEB liisingleping  13 586  3 201  10 385 7 kuu EURIBOR 
+2,46% 15.01.2025

KOKKU 3 488 586 1 023 201 2 465 385   

SEB liisinglepinguga !nantseeritakse sõiduautot, mille bilansiline jääkmaksumus 31.12.2021: 16 450 (31.12.2020: 
21 932) eurot.
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Lisa 6 

Võlad ja ettemaksed

31.12.2021 31.12.2020

Võlad töövõtjatele (puhkusetasude kohustis) 80 459 75 458

Võlad hankijatele 102 956 45 259

Maksuvõlad vt. Lisa 7 281 701 285 554

Muud viitvõlad 1 238  866

KOKKU 466 355 407 137

Lisa 7 

Maksuvõlad

 31.12.2021 31.12.2020

Käibemaks 6 377 10 357

Erisoodustuse tulumaks 1 413 821

Üksikisiku tulumaks 94 029 96 867

Sotsiaalmaks 163 772 161 024

Kohustuslik kogumispension 6 007 6 292

Töötuskindlustusmakse 10 103 10 193

KOKKU, vt Lisa 6 281 701 285 554

Ettemaksukonto saldo 31.12.2021 oli 250 (31.12.2020: 3 051) eurot.

Lisa 8 

Ettemakstud sihtotstarbelised tasud ja toetused

Siht!nantseerimise andja 31.12.2021 31.12.2020

Haridusministeerium 645 518 0

Archimedes AS 0 739 981

Eesti Teadusagentuur 2 808 0

Välisministeerium 7 300 0

Nordic Council of Ministers 
(Põhja- ja Baltimaid hõlmav programm „Nordplus“) 396 206 348 111

Muud 1 261 2 919

KOKKU 1 053 093 1 091 011

Saadud siht!nantseerimise ettemaksetes on kajastatud siht!nantseerimised, mille kasutamine leiab aset järg-
misel majandusaastal.
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Lisa 9 

Ettemakstud tulevaste perioodide tulud 

31.12.2021 31.12.2020

Tasulised õppeteenused 148 970 124 580

Muud 9 260 10 551

KOKKU 158 230 135 131

Lisa 10 

Tulud majandustegevusest 

 2021 2020

Tasuline õppeteenus 342 094 469 393

Muu tulu majandustegevusest 154 139 119 716

KOKKU 496 233 589 109

Müügitulu on 100% teenitud Eestis.
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Lisa 11 

Saadud tegevustoetused ja sihtfinantseerimise tulud

2021 2020

TEGEVUSTOETUSED

Tegevustoetus riigieelarvest 6 461 584 7 215 028

Baas!nantseerimine riigieelarvest 166 914 163 593

Õppetoetused ja õppelaenud riigieelarvest 13 365 12 850

Teadustegevuse !nantseerimine riigieelarvest 144 118 37 500

Muud tegevustoetused 0 22 320

KOKKU tegevustoetused 6 785 981 7 451 291

SIHTFINANTSEERIMISE TULUD:

Kodumaine tegevuskulude siht!nantseerimine 48 071 221 003

Välismaine tegevuskulude siht!nantseerimine 551 644 470 792

Välismaise siht!nantseerimise vahendamine tegevuskuludeks 251 690 140 705

Välismaise siht!nantseerimise kaas!nantseerimine tegevuskuludeks 44 749 26 976

Tagasi nõutud siht!nantseerimine -41 050 0

Kokku tegevuskulude siht!nantseerimine 855 104 859 476

Kodumaine siht!nantseerimine põhivarade soetuseks 1 020 000 1 020 000

Välismaine siht!nantseerimine põhivarade soetuseks 0 177 647

Kokku põhivarade siht!nantseerimine 1 020 000 1 197 647

KOKKU siht!nantseerimise tulud 1 875 104 2 057 123

KOKKU SAADUD TEGEVUSTOETUSED JA SIHTFINANTSEERIMINE 8 661 085 9 508 414

SIHTFINANTSEERIMISTULUD ANDJATE LÕIKES:

Haridus- ja Teadusministeerium 532 081 0

Archimedes 0 780 246

Kultuuriministeerium 0 6 450

Välisministeerium 5 700 0

Eesti Kultuurkapital 1 050 100 1 020 000

Nordic Council of Ministers 
(Põhja- ja Baltimaid hõlmav programm „Nordplus“) 255 759 230 949

Muud !nantseerijad, sh Hariduse Infotehnoloogia SA 31 464 19 478

Kokku siht!nantseerimine andjate lõikes 1 875 104 2 057 123
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Lisa 12 

Edastatud toetused

Antud toetused 2021 2020

Õppetoetused 136 620 143 220

Muud toetused ja stipendiumid 328 005 411 909

Vahendatud siht!nantseerimistoetused 251 690 140 705

Liikmemaksud 22 213 19 506

KOKKU 738 528 715 340

Lisa 13 

Mitmesugused tegevuskulud

2021 2020

Administreerimiskulud 130 346 122 903

Koolituskulud 9 441 19 253

Lähetuskulud 64 675 32 049

Kinnistute, hoonete majandamiskulud 383 718 249 043

Sõidukite majandamiskulud 3 240 3 108

IKT kulud 148 683 112 273

Inventari majandamiskulud 77 526 154 330

Õppekulud 90 766 99 353

Ürituste korraldamise kulud 240 836 203 831

Käibemaksukulu tegevuskuludelt 150 217 128 831

Käibemaksukulu põhivara soetuselt 48 010 33 440

Muud kulud 11 056 8 523

KOKKU 1 358 514 1 166 937
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Lisa 14 

Tööjõukulud

2021 2020

Palgakulu ja erisoodustused 4 127 838 3 996 112

Töövõtulepinguliste palgakulu 478 308 491 752

Palgamaksud 1 524 423 1 480 003

KOKKU 6 130 569 5 967 867

Töölepinguga töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 192 204

Juhtimisorgani liikmed töölepinguga 3 3

Juhtimisorgani liikmed võlaõigusliku lepinguga (rektoraat + nõukogu) 1+7 1+7

Lisa 15 

Tehingud seotud osapooltega
Tulenevalt Avaliku sektori !nantsarvestuse- ja aruandluse juhendist (§491) avalikustatakse seotud osapooltega 
tehtud tehingute osas raamatupidamise aastaaruannetes informatsioon vaid nende tehingute kohta, mis ei 
vasta õigusaktide või EMTA-siseste dokumentide üldistele nõuetele või turutingimustele. 

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia seotud osapoolteks loetakse: 

• tegev- ja kõrgem juhtkond (rektoraat, senat ja nõukogu); 

• Eelmises punktis kirjeldatud isikutega seotud sihtasutused, mittetulundusühingud ja äriühingud, kelle üle 
eelnevalt nimetatud isikutel on valitsev või oluline mõju.

2021. ja 2020. aastal seotud isikutega turutingimustele ja akadeemia reeglitele mittevastavad tehingud 
puuduvad.

Tegevjuhtkonna liikmete töötasud moodustasid aruandeperioodil 260 579 eurot (2020: 258 035).

2020. aastast koosneb nõukogu 7 liikmest ning on moodustatud 25-liikmeline senat. 

Alates 2020. aastast makstakse nõukogu liikmetele tasu, mis oli 2021. aastal 17 520 (2020: 17 520) eurot. 
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SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE 

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia nõukogule 

Arvamus 

Oleme auditeerinud Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia (ülikool) raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab 
bilanssi seisuga 31.12.2021 ning tulemiaruannet, rahavoogude aruannet ja netovara muutuste aruannet 
eeltoodud kuupäeval lõppenud aasta kohta ja raamatupidamise aastaaruande lisasid, sealhulgas 
märkimisväärsete arvestuspõhimõtete kokkuvõtet. 

Meie arvates kajastab kaasnev raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes osades õiglaselt ülikooli 
finantsseisundit seisuga 31.12.2021 ning sellel kuupäeval lõppenud aasta finantstulemust ja rahavoogusid 
kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga. 

Arvamuse alus 

Viisime auditi läbi kooskõlas rahvusvaheliste auditeerimise standarditega (Eesti). Meie kohustusi vastavalt 
nendele standarditele kirjeldatakse täiendavalt meie aruande osas „Vandeaudiitori kohustused seoses 
raamatupidamise aastaaruande auditiga”. Me oleme ülikoolist sõltumatud kooskõlas kutseliste 
arvestusekspertide eetikakoodeksiga (Eesti) (sh sõltumatuse standardid), ja oleme täitnud oma muud 
eetikaalased kohustused vastavalt nendele nõuetele. Me usume, et auditi tõendusmaterjal, mille oleme 
hankinud, on piisav ja asjakohane aluse andmiseks meie arvamusele. 

Muu informatsioon 

Juhtkond vastutab muu informatsiooni eest. Muu informatsioon hõlmab tegevusaruannet, kuid ei hõlma 
raamatupidamise aastaaruannet ega meie asjaomast vandeaudiitori aruannet. 

Meie arvamus raamatupidamise aastaaruande kohta ei hõlma muud informatsiooni ja me ei tee selle kohta 
mingis vormis kindlustandvat järeldust. 

Seoses meie raamatupidamise aastaaruande auditiga on meie kohustus lugeda muud informatsiooni ja kaaluda 
seda tehes, kas muu informatsioon oluliselt lahkneb raamatupidamise aastaaruandest või meie poolt auditi 
käigus saadud teadmistest või tundub muul viisil olevat oluliselt väärkajastatud. 

Lisaks on meie kohustus avaldada, kas tegevusaruandes esitatud informatsioon on vastavuses kohalduvate 
seaduses sätestatud nõuetega.  

Kui me teeme tehtud töö põhjal järelduse, et muu informatsioon on eespool toodu osas oluliselt 
väärkajastatud, oleme kohustatud sellest faktist aru andma. Meil ei ole sellega seoses millegi kohta aru anda 
ning avaldame, et tegevusaruandes esitatud informatsioon on olulises osas kooskõlas raamatupidamise 
aastaaruandega ning kohalduvate seaduses sätestatud nõuetega. 

Juhtkonna ja nende, kelle ülesandeks on valitsemine, kohustused seoses raamatupidamise 
aastaaruandega 

Juhtkond vastutab raamatupidamise aastaaruande koostamise ja õiglase esitamise eest kooskõlas Eesti 
finantsaruandluse standardiga ja sellise sisekontrolli eest, nagu juhtkond peab vajalikuks, et võimaldada kas 
pettusest või veast tulenevate oluliste väärkajastamisteta raamatupidamise aastaaruande koostamist. 

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on juhtkond kohustatud hindama ülikooli suutlikkust jätkata 
jätkuvalt tegutsevana, esitama infot, kui see on asjakohane, tegevuse jätkuvusega seotud asjaolude kohta ja 
kasutama tegevuse jätkuvuse arvestuse alusprintsiipi, välja arvatud juhul, kui juhtkond kavatseb kas ülikooli 
likvideerida või tegevuse lõpetada või tal puudub sellele realistlik alternatiiv. 
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Need, kelle ülesandeks on valitsemine, vastutavad ülikooli raamatupidamise aruandlusprotsessi üle järelevalve 
teostamise eest. 

Vandeaudiitori kohustused seoses raamatupidamise aastaaruande auditiga 

Meie eesmärk on saada põhjendatud kindlus selle kohta, kas raamatupidamise aastaaruanne tervikuna on kas 
pettusest või veast tulenevate oluliste väärkajastamisteta, ja anda välja vandeaudiitori aruanne, mis sisaldab 
meie arvamust. Põhjendatud kindlus on kõrgetasemeline kindlus, kuid see ei taga, et olulise väärkajastamise 
eksisteerimisel see kooskõlas rahvusvaheliste auditeerimise standarditega (Eesti) läbiviidud auditi käigus alati 
avastatakse. Väärkajastamised võivad tuleneda pettusest või veast ja neid peetakse oluliseks siis, kui võib 
põhjendatult eeldada, et need võivad üksikult või koos mõjutada majanduslikke otsuseid, mida kasutajad 
raamatupidamise aastaaruande alusel teevad. 

Kasutame auditeerides vastavalt rahvusvaheliste auditeerimise standarditele (Eesti) kutsealast otsustust ja 
säilitame kutsealase skeptitsismi kogu auditi käigus. Me teeme ka järgmist: 

- teeme kindlaks ja hindame raamatupidamise aastaaruande kas pettusest või veast tuleneva olulise 
väärkajastamise riskid, kavandame ja teostame auditiprotseduurid vastuseks nendele riskidele ning hangime 
piisava ja asjakohase auditi tõendusmaterjali, mis on aluseks meie arvamusele. Pettusest tuleneva olulise 
väärkajastamise mitteavastamise risk on suurem kui veast tuleneva väärkajastamise puhul, sest pettus võib 
tähendada salakokkulepet, võltsimist, info esitamata jätmist, vääresitiste tegemist või sisekontrolli eiramist; 

- omandame arusaamise auditi puhul asjassepuutuvast sisekontrollist, et kavandada nendes tingimustes 
asjakohaseid auditiprotseduure, kuid mitte arvamuse avaldamiseks ülikooli sisekontrolli tulemuslikkuse kohta; 

- hindame kasutatud arvestuspõhimõtete asjakohasust ning juhtkonna arvestushinnangute ja nendega seoses 
avalikustatud info põhjendatust; 

- teeme järelduse juhtkonna poolt tegevuse jätkuvuse arvestuse alusprintsiibi kasutamise asjakohasuse kohta 
ja saadud auditi tõendusmaterjali põhjal selle kohta, kas esineb olulist ebakindlust sündmuste või tingimuste 
suhtes, mis võivad tekitada märkimisväärset kahtlust ülikooli suutlikkuses jätkata jätkuvalt tegutsevana. Kui 
me teeme järelduse, et eksisteerib oluline ebakindlus, oleme kohustatud juhtima vandeaudiitori aruandes 
tähelepanu raamatupidamise aastaaruandes selle kohta avalikustatud infole või kui avalikustatud info on 
ebapiisav, siis modifitseerima oma arvamust. Meie järeldused põhinevad vandeaudiitori aruande kuupäevani 
saadud auditi tõendusmaterjalil. Tulevased sündmused või tingimused võivad siiski kahjustada ülikooli 
suutlikkust jätkata jätkuvalt tegutsevana; 

- hindame raamatupidamise aastaaruande üldist esitusviisi, struktuuri ja sisu, sealhulgas avalikustatud 
informatsiooni, ning seda, kas raamatupidamise aastaaruanne esitab aluseks olevaid tehinguid ja sündmusi 
viisil, millega saavutatakse õiglane esitusviis. 

Me vahetame nendega, kelle ülesandeks on valitsemine, infot muu hulgas auditi planeeritud ulatuse ja 
ajastuse ning märkimisväärsete auditi tähelepanekute kohta, sealhulgas mis tahes sisekontrolli 
märkimisväärsete puuduste kohta, mille oleme tuvastanud auditi käigus. 
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Allkirjad 2021. aasta majandusaasta aruandele

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia juhtkond on koostanud 2021. aasta majandusaasta aruande, 

millele on alla kirjutanud rektor.

Ivari Ilja
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