AKT
Teatriliidu finants-majandustegevuse kohta
01. november 2016 – 31. oktoober 2020.
Esitame teile aruande Eesti Teatriliidu finants-majandustegevuse kohta
01. november 2016 - 31. oktoober. 2020. Revisjonikomisjon koosseisus Eneken
Triisa, Helle Konts, Anne Margiste, Roland Leesment ja Toomas Lõhmuste on
kontrollinud 2016.a. novembrikuu ja detsembrikuu aruannet, ja 2017, 2018,
2019. aasta aruannet ja 2020. aasta 10 kuu finants-majandustegevust kajastavaid
dokumente. Revisjonikomisjoni poolt on eelnimetatud aastatel regulaarselt
kontrollitud Teatriliidu finants-majandustegevust ja peale aastaaruande valmimist on
koostatud revideerimise akt.
Akt on esitatud Teatriliidu juhatusele ja volikogule. 2020 aasta 10 kuu finants majandustegevust on kontrollitud augustis ja novembris .
Revideerimise ajal töötas Eesti Teatriliidu vastutava sekretärina Riina Viiding ja
raamatupidajana Annika Visnapuu.
Revisjoni käigus kontrolliti Teatriliidu tegevust tuginedes peamiselt
algdokumentatsiooni kontrollile, pearaamatu väljavõtetele, kvartaliaruannetele,
asjaomaste selgitustele. Eesti Teatriliidu finants -majandustegevust kontrollides
lähtuti Eesti Teatriliidu raamatupidamise sise-eeskirjadest, majandustehingute
korrast ja Eesti Vabariigi seadustest.
Lähtudes eespool toodust on kontrollitud jooksvate tegevuskulude arvestust, sh
pangakontode saldode õigsust, kohustiste ja nõuete arvestust, sõidukulude
hüvitamist, puhkemajade tulude ja kulude arvestust, aruandvate isikute aruandlust,
aastainventuuride läbiviimist, liikmemaksude arvestust, transpordikulude arvestust,
tööjõukulusid, töölepinguid, raamatute müüki ja laoseisu, aastaruannete
koostamise vastavust raamatupidamise andmetega. Sihtfinantseerimiseks saadud

vahendite kasutamise sihipärasust on võrreldud lepingute, esitatud aruannete
ja raamatupidamiskannete alusel.
Eraldi on tähelepanu pööratud Koolimäe loomemaja broneerimissüsteemi ümberkorraldamisele ja toimimisele.
Aegunud kohustisi ja võlgnevusi ei ole.
Eesti Teatriliidus on 31.10. 20. seisuga 1475 liiget, nende hulgas võlglasi 232
ehk 15,7 %. Eeldatavasti väheneb võlglaste arv aasta lõpuks vabakutseliste arvelt.
Oleme tutvunud Eesti Teatriliidu eelarve täitmise aruannetega, juhatuse ja
volikogu protokollidega.
Revideeritaval perioodil laekus tulusid kokku 2 323 614 eurot, sellest
sihtfinantseerimine 1 633 378 eurot, sh põhivara renoveerimiseks
Kultuuriministeeriumilt 1 136 500 eurot, teatripäeva auhindadeks 3 085 eurot ,
Kultuurikapitalilt 482 506 eurot, Töötukassalt töötasuhüvitiseks 11 287 eurot.
Liikmemaksu 482 507 eurot, osakaal kogu tulust 20,1% , tulu ettevõtlusest 9,1%
ja muud tulud 0,5%.

Revideeritaval perioodil tehti kulusid kokku 2 348 154 eurot, sellest
põhivara renoveerimiseks kulus 1 000 266 eurot. Tegevuskuludest suurimad:
Kultuurkapital 482 506 eurot, 20,6 % (tervise ja sotsiaaltoetused, kalmistute
hooldekulud), Teatriliidu tööjõu-ja tegevuskulud, raamatute väljaandmiskulud,
žüriide korraldus-ja tööjõukulud).
Kultuuriministeeriumilt 3 085 eurot teatripäeva auhindadeks, väikevahendite kulud
136 234 eurot, tööjõukulu 354 285 eurot ehk 15,1%, tegevuskuludeks

306 292 eurot ehk 13 %, põhivahendite kulum 65 480 eurot, 2,8 %, muu ärikulu
6 eurot.
Eesti Teatriliidu rahalised vahendid seisuga 31.10. 2020.
Pangas

145 351 eurot

Kassas

145 eurot

Kokku

145 496 eurot

Revisjonikomisjoni arvates, tuginedes meiepoolsele ülevaatusele ei ole teatavaks
saanud midagi, mis paneks meid uskuma, et koostatud 2016. a. novembri- ja
detsembrikuu aruanded, 2017, 2018, 2019 aastaaruanded ja 2020. a. 10 kuu aruanne
ei kajasta õiglaselt kõigis olulistes osades Eesti Teatriliidu finantsseisundit seisuga
31 .oktoober 2020.
Meie arvates tehtud kulutused vastavad Eesti Teatriliidu põhikirjas ettenähtud
tegevusele.
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