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Tegevusaruanne 2021.

Eesti Audiovisuaalautorite Liit (EAAL) on loodud 02.07.1999.aastal. EAAL põhitegevusalaks on
on audiovisuaalsete teoste autorite ja nende pärijate varaliste õiguste kollektiivne esindamine.

EAAL esindab järgmisi audiovisuaalse teose autoreid: režissöör, stsenarist, operaator,
kunstnik. EAAL liikmelisus lõpeb autori surma korral. Autori pärijal on õigus sõlmida EAAL-ga
kliendileping.

2003.aastal sõlmis toonane EAAL juhatus koostöölepingu Eesti Autorite Ühinguga ( EAÜ ),
volitades seega kasutusõiguste vahendamise ja autoritele tasu kogumise ja väljamaksmise EAÜ-le.
EAAL liikmetest audiovisuaalautorite vahelise tasude jaotuse ettepanekud ja kavad koostab ja
esitab EAAL-i juhatus üldkogule kinnitamiseks ja edastab seejärel EAÜ AV projektijuhile. 
EAÜ kaudu kogutud ja väljamakstud tasud on kajastatud EAÜ majandusaasta aruandes ega ole
kajastatud EAAL majandusaasta aruandes. EAÜ tegevust audiovisuaalautorite õiguste teostamisel
on täpsemalt kajastatud EAÜ aruandes, mis on esitatud ka EAAL üldkogule ja millele viidatakse
EAAL läbipaistvusaruandes.

EAAL-i kõrgeimaks organiks on liikmete üldkoosolek. Antud aruandeperioodil toimus EAAL-s 1
korraline ( 29.06.21 )  ja 1 erakorraline ( 14.12.21 ) üldkoosolek. 

Seisuga 31.12.2021 oli EAAL-is liikmeid 408 ja kliente ( surnud autorite pärijaid )108.
Seisuga 10.05. 2022 on liikmeid 430 ja kliente 110. Võrreldes 2020.aasta lõpu seisuga on EAAL-i
liimete arv tõusnud 39 inimese võrra.

EAAL-i tegevust juhib juhatus, mille liikmed valitakse kolmeks aastaks. Kuni 29.juunini
2021.aastal olid EAAL-i juhatuses Eero Johannes (juhatuse esimees) Arvo Vallikivi, Erika
Laansalu, Vilja Nyholm-Palm, Marianna Kaat, Vahur Laiapea ja Hannes Lintrop. 

Olulisemateks teemadeks, millega EAAL puutus kokku 2021. esimesel poolaastal, olid:
autoriõiguse seaduse muudatused (direktiivi 219/790 ülevõtmine), erakopeerimise tasu (n.n tühja
kasseti tasu) hüvitis aastate 2019 – 2021 eest ja erakopeerimise tasu taaskäivitamine püsiva ja
jätkusuutliku kompensatsioonisüsteemina. Erakopeerimise tasu hüvitise saamiseks ning
taaskäivitamiseks tegi EAAL sisutihedat koostööd teiste autoreid ja autoriõigusega kaasnevate
õiguste omajaid esindavate organisatsioonidega. Autoriõiguse seaduse muutmisel pidas EAAL
oluliseks AutÕS § 14 lg 6 sätestatud õiglase tasu säilitamist, vaatamata ja täiendavalt uutele
õiguslikele instrumentidele, mis on eelviidatud direktiivis ette nähtud autoritasuõiguse tõhusamaks
rakendamiseks (direktiivi art-d 18 ja 20). Samuti oli EAAL jaoks tähtis, et direktiivi ülevõtmisel ei
piirataks audiovisuaalsete teoste autorite õigusi isegi nendel juhtudel, kus vastava deviatsiooni
võimalus on direktiivis ette nähtud (art 22 lg 2). 

2021. aasta 29. juuni üldkoosolekul valiti EAAL-ile uus 7 liikmeline juhatus, kuhu kuuluvad:
Liina Triškina-Vanhatalo ( juhatuse esimees ), Kaupo Kruusiauk, Eeva Mägi, Marianna Kaat, Hele-
Riin Pihel, Mait Mäekivi ja Ülo Pikkov. Kandidaatide esitamisel uude juhatusse lähtuti eesmärgist,
et esindatud oleks kõik need audiovisuaalautorite grupid, kelle varalisi õiguse Eestis kehtiv
autoriõiguse seadus EAAL-il esindada võimaldab - stsenaristid, mängu-, anima- ja
dokfilmirežisöörid, operaatorid ja kunstnikud. Kahjuks ei osutunud valituks filmikunstnike esindaja
ja see on mõttekoht järgmise juhatuse valimise tarbeks 2024.aastal.

Järelevalvet EAAL-i tegevuse üle teostab revisjonikomisjon, mille liikmed valitakse kolmeks
aastaks EAAL-i üldkoosoleku poolt. Kuni 2021.aasta 29.juuni üldkoosolekuni kuulus
revisjonikomisjoni Kerdi Kuusik-Oengo, nimetatud üldkogul valiti kolmeks aastaks uus



revisjonikomisjon kooseisus Martti Helde, Marta Pulk ja Kerdi Kuusik-Oengo.

2021. aastal esitas EAÜ av teoste kasutajatele litsentsitasude eest arveid kokku 886 177,36 euro
eest. Seisuga 31.05.2022 on nimetatud summa ka koguulatuses laekunud. Selles summas sisaldub
EAÜ vahendustasu 173 689,92.- eurot ja käibemaks vahendustasult summas 12 593,29 eurot. 1/5
EAÜ vahendustasust ehk 34 737,98 eurot eraldati EAAL-i vahendustasuks, mille eesmärk on
EAAL halduskulude katmine.

2021. aasta laekumistest läheb Jaotusfondi 2022.aastal väljamaksmiseks Eesti autoritele ja
välisautoritele 699 894, 15 eurot.

Võrdluseks - 2020.aastal oli Jaotusfond 678 873, 11 eurot ( ilma erakopeerimise kohtuhvütiseta
2015-2018 eest ) ja seisuga 31.12.2021 oli sellest autoritele välja makstud 554 907,08 eurot.

Autoritasusid maksti aruandlusperoodil 356-le Eesti autorile kokku 229 667,50 euro ulatuses  (
sisaldab tulumaksu ). Keskmiseks tasuks kujunes 645,13 eurot ( ilma erakopeerimise
kohtuhüvitiseta 2015-2018 eest )

Välisühingutele maksti 325 239,58 eurot.

Väljamaksmata tasusid seisuga 31.12.2021 oli kokku 336 475, 43 eurot. Sellest nn mitteliikmetele
perioodil 2019-2020 kogutud tasude osa on 92 249,40 eurot.

Eelmise juhatuse koosseisu poolt 2021.aasta eelarves ettenähtud arendusrahasid ( 10 000 eurot )  ei
jõutud kõiki 2021.aasta lõpuks ära kasutada, arendustööd jätkuvad 2022.aastal. 
2021.aastal EAAL-il töölepinguga töötajaid ei olnud. Kokku nägi 2021 üldkogul kinnitatud eelarve
ette juhatuse liikmete ja revisjonikomisjoni tasudeks 37 275 eurot ( koos maksudega )
Osa 2021 II poolaasta juhatuse tasudest maksti välja 2022. aasta esimesel poolaastal.  Lisaks maksti
preemiat summas 1000.- eurot neto EAÜ pikaajalisele audiovisuaalsete teoste projektijuhile Mare
Annsoole, kes läks 2021.aasta detsembris pensionile. 
EAAL ei oma kinnisvara ega aktsiaid ning varasid ei investeeri. 
EAAL ei ole käibemaksukohuslane.

2021.aastal toetati EAAL ühisfondist lisahonorariga vaid üht autorit ( kogusummas 600 eurot neto )
ja seda juhatuse eelmise koosseisu otsuse alusel. Teisel poolaastal lisahonorare, stipendiume ega
toetusi välja ei makstud, kuna nende jaoks puudub seni selge ja avalikult kommunikeeritud statuut.
See on plaanis välja töödata 2022.aasta jooksul.

Peamised tegevused perioodil juuli-detsember 2021:

– liikmekommunikatsiooni parandamiseks loodi juhatuse meiliaadress eaal@eaal.ee ja
koduleht www.eaal.ee , kuhu on üles pandud peamine ja seadusega ettenähtud informatsioon
kollektiivse esindamise organisatsiooni jaoks – põhikiri, struktuur, liikmed ja juhatuse
liikmed, tasude jaotamise printsiibid, üldkoosolekute materjalid. Kodulehe kaudu saab
esitada ka liikmetaotlusi. Liikmetaotlusi menetletakse kord nädalas – esmalt vaatab
kodulehe kaudu laekunud avaldused üle juhatus, positiivse otsuse korral edastatakse avaldus
EAÜ av projektijuhile, kes võtab avalduse tegijaga ühendust lepingu sõlmimiseks.

– Autorite leidmiseks, kelle nimele on kahe viimase aasta jooksul kogunenud
kompensatsioonilist autoritasu aga kes pole EAAL liikmed, tehti uudislugu ERR
kultuuriuudistes. Sellele järgnes oluline aktiivsuse tõus liikmetatluste esitamisel. Samuti on
kõik juhatuse liikmed isiklikult pöördunud mitmete autorite poole, kes pole seni olnud
EAAL liikmed. 2022.aastal on plaanis saata kogu “mitteliikmete“ nimekirjale



nimi.perekonnanimi@eesti.ee meil ja olles konsulteerinud andmekaitsespetsialistiga on
plaanis avaldada see nimekiri ka EAAL kodulehel ja FB-s. 
Mitteliikmeid, kellele on kompensatsioonilist tasu kogunenud aastate 2019-2020 kohta ja
mis on suuremad kui 30.- eurot on seisuga 24.05.2022 475 nime. Keskmine nendele
autoritele kogunenud summa on 171,76€.
Neid mitteliikmetest autoreid, kel on perioodi 2019-2020 kohta kogunenud
kompensatsioonilist autoritasu vähem kui 30.- eurot on 340 nime ning keskmine summa,
mis neile on kogunenud on 14,30.- eurot

– EAAL  juhatus osales uue EAÜ av projektijuhi konkursi läbiviimisel, mille tulemusena
töötab nüüd EAÜ av projektijuhina Märt Truman.

– Perioodil juuli-detsember 2021 toimus 7 juhatuse koosolekut. Nendest 6 koosoleku
protokollid on arhiveeritud, vana ja uue juhatuse ühist nn üleminekukoosolekut ei
protokollitud. Lisaks toimus mitmeid juhatuse väiksemas koosseisus kohtumisi.

– Korraldati erakorraline üldkoosolek ( 14.12.2021 ), kus kinnitati jaotuskava
Eesti Audiovisuaalautorite Liidu osa kohta Tallinna Ringkonnakohtu 30.06.2020 otsusega
haldusasjas nr 3-18-1490 välja mõistetud hüvitisest ja viivistest, summas 758 934 eurot ja
89 senti. Tallinna Ringkonnakohus mõistis hüvitise välja aastate 2014 – 2018 eest (5 aastat).

Nimetatud kohtuhüvitise summad maksti autoritele välja enamasti 2022.aasta jaanuaris, v.a
juhtudel, kus autorid ise avaldasid soovi tasu saamist ajatada. Käesoleva aruande esitamise
hetkeks on antud kohtuhüvitis valdavas osas autoritele välja makstud.

– 12.11.2021 lõppes kompromissiga järjekorras teine kohtutee riigi ning autorite, teose
esitajate ja fonogrammitootjate esindusorganisatsioonide vahel ajavahemikus 01.01.2019–
31.03.2021 saamata jäänud nn tühja kasseti tasu ehk erakopeerimise tasu hüvitamiseks.
Kompromisskokkuleppe kohaselt maksis riik esindusorganisatisoonidele 2 850 000 eurot.
Kokku läks jaotusesse 2 819 827,41 eurot ( menetluskulude mahaarvamise järgselt ), millest
53,04% läks audio ning 46,96% video jaotusesse. EAAL osa video jaotusest on 44,06%
ehk 587 243 eurot. Selle summa jaotuskava EAAL liikmetest autorite vahel esitatakse
kinnitamiseks 14.06.2022 toimuvale üldkogule.

– Alates 2021.aasta II kvartalist käivitus erakopeerimise tasu regulaarne seadmetepõhine
kogumine. Ülevaade sellest, kui palju raha kogunes, kui suured olid selle projekti
halduskulud ( haldaja EAÜ ) ja kuidas kogutud summa jaotatakse erinevate õigustatud
kollektiivsete esindamise organisatsioonide vahel, laekub 2022.aasta I kvartalis. 

– Koostöös EAÜ-ga algatati protsess av autoritele elektroonilise andmebaasi ja kasutajaliidese
loomiseks, et av autoritel oleks kaasaegne võimalus oma teoste kasutamise ja autoritasude
laekumise/väljamaksmise kontrollimiseks. 2022.aasta algul plaanitakse esitada ühine taotlus
Justiitsminiseeriumi, et saada mainitud rakenduse loomiseks tuge.

– Jätkub vaidlus All Media-ga ( TV3, TV6, Go3 jne ) perioodi 2018-2021 kohta ja on
Ringkonnakohtu faasis. 

– 2021.aasta lõpus ja 2022 aasta alguses oli üleminekuperiood raamatupidamisteenuse
osutamise suhtes, 2022.aastal asus tööle uus raamatupidaja Kristi Teder, kelle koostatud on
ka  käesolev 2021. aasta majandusaruanne. 

– Pankadega konsulteerides sulges juhatus 2021.aastal üleöödeposiidi või hoiusekontod nii
Swedpangas kui Coop pangas, kuna nende tootlus oli sisuliselt olematu. Kuna möödunud on
ajad, kus igaks juhuks oli otstarbekas hoida organisatsiooni rahasid erinevates pankades, on
pikem eesmärk sulgeda ka tavakonto Coop pangas ning reorganiseerida kaks järelejäävat
Swedpanga kontot viisil, et ühel on EAAL kui organisatsiooni haldamiseks vajalikud



ressursid ( sinna laekuks ka EAAL 1/5 EAÜ vahendustasu, kui põhiline tuluallikas) ja teisel
kontol oleks nn ühisfondi rahad, ehk üldkogu otsuste alusel ühisfondi suunatud summad,
mida kasutatakse liikmete ühiste huvide eest seismiseks.

– EAÜ av projekti tegevus- ja kuluaruandest lähtuvalt selgus, et 2021.aastal tekkis EAÜ-le
vahendustasu “ülelaekumine” 78411,04 eurot, mis EAAL-i juhatuse otsuse alusel on EAÜ
AV kontol nn EAAL reservina. Sellest reservist plaanitakse tasuda arenduses oleva
elektroonilise andmebaasi ja kasutajaliidese väljatöötamise ja halduskulud. Reservi jääk
peale mainitud kulude katmist aga suunatakse jaotusfondi ehk autoritele lisahonorari
väljamaksmiseks.
Samas kategoorias ülelaekumised tuvastati ka 2020 ja 2019 aasta EAÜ vahendustasu puhul,
kuid need summad olid EAAL ja EAÜ vastastikuse aruandluse puudulikkuse tõttu suunatud
EAÜ ühisfondi, mille hüvedest audiovisuaalautorid osa ei saanud. 
Ka EAÜ-s on viimaste aastate jooskul toimunud suured muutused organisatsiooni juhtimises
– 2020.aastal valiti uus juhatus ja 2021.a märtsis asus tööle uus tegevjuht Mati Kaalep
( senise Kalev Rattuse asemel ). 2021.aastal alustas EAAL uus juhatus läbirääkimisi EAÜ
uue juhatuse ja tegevjuhiga koostöölepingu järgsete kohustuste, aruandluse ja vahendustasu
suuruse osas ja need jätkuvad 2022.aastal ja päädivad loodetavasti uuel tasemel koostöös
nende kahe organisatsiooni vahel.

Eesmärgid 2022.aastaks:

– osalemine Justiitsministeeriumi poolt juhitavas erakopeerimise tasu jaotuskomisjoni töös
seistes seal igal moel audiovisuaalautorite huvide eest. Regulaarse erakopeerimise tasu
autorite vahel jagamise printsiibi välja töötamine

– EAÜ ja EAAL vahelise koostööleppe uuendamine ja selleks vajadusel juristi palkamine.
– EAAL nimel EAÜ poolt kolmandate osapooltega ( peamiselt teoste kasutajatega ) sõlmitud

lepingute ülevaatamine
– osalemine European Audiovisual Observatory konverentsil
– osalemine SAA ( Socielty of Audiovisual Authors ) töös.
– osalemine EAÜ ja Viljandi Kultuuriakadeemia poolt alustatud projekti Intellektuaalse

omandi ja autoriõiguse alase teadlikkuse tõstmiseks, mille peamine rahastaja on EUIPO.
Eesmärgiks on luua strateegilised tööriistad - õppematerjalid nii gümnaasiumitele kui kutse
ja kõrgkoolide looverialade tudengitele ja õpetajatele. Meie poolt osaleb Eeva Mägi. 

– organisatsiooni juhtimise reorganiseerimine ehk vähemalt ühe palgalise töötaja tööle
võtmine.

– vajadusel EAAL viimaste aastate auditeerimine
– töö elektroonilise andmebaasi ja kasutajaliidesega ning selle käivitamine 2022.a

väljamaksete ajaks
– kõikide jaotusvõtmete ( EAAL liikmete vaheliste )  ülevaatamine
– jätkub töö nn mitteliikmete otsimisel
– ühisfondi kasutamise statuutide väljatöötamine
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2021 31.12.2020

Varad   

Käibevarad   

Raha 236 350 857 681

Nõuded ja ettemaksed 10 543 0

Kokku käibevarad 246 893 857 681

Kokku varad 246 893 857 681

Kohustised ja netovara   

Kohustised   

Lühiajalised kohustised   

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused 153 804 758 935

Kokku lühiajalised kohustised 153 804 758 935

Kokku kohustised 153 804 758 935

Netovara   

Reservid 1 120 1 120

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 97 626 83 521

Aruandeaasta tulem -5 657 14 105

Kokku netovara 93 089 98 746

Kokku kohustised ja netovara 246 893 857 681
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2021 2020

Tulud   

Tulu ettevõtlusest 0 31 081

Muud tulud 33 030 12

Kokku tulud 33 030 31 093

Kulud   

Mitmesugused tegevuskulud -6 343 -712

Tööjõukulud -31 402 -16 276

Muud kulud -1 303 0

Kokku kulud -39 048 -16 988

Põhitegevuse tulem -6 018 14 105

Muud finantstulud ja -kulud 361 0

Aruandeaasta tulem -5 657 14 105
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2021 2020

Rahavood põhitegevusest   

Põhitegevuse tulem -6 018 14 105

Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus 261 0

Kokku rahavood põhitegevusest -5 757 14 105

Rahavood investeerimistegevusest   

Laekunud intressid 361 0

Kokku rahavood investeerimistegevusest 361 0

Rahavood finantseerimistegevusest   

Laekunud sihtkapital -615 935 758 935

Kokku rahavood finantseerimistegevusest -615 935 758 935

Kokku rahavood -621 331 773 040

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 857 681 84 641

Raha ja raha ekvivalentide muutus -621 331 773 040

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 236 350 857 681
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Reservid Akumuleeritud tulem

31.12.2019 1 120 83 521 84 641

Aruandeaasta tulem 14 105 14 105

31.12.2020 1 120 97 626 98 746

Aruandeaasta tulem -5 657 -5 657

31.12.2021 1 120 91 969 93 089
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Üldine informatsioon.

Mittetulundusühingu juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise  aastaaruande, mis kajastab õieti ja

õiglaselt mittetulundusühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel

on järgitud Eesti Vabariigi raamatupidamise seadust ja hea raamatupidamistava nõudeid. Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised

vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva 31.12.2021 ja aastaaruande koostamispäeva vahemikul.

Majandusaasta algus on 01.01.2021 ja lõpp 31.12.2021.Raamatupidamisaruanne on koostatud eurodes.

Raamatupidamisaruandes kasutatakse kasumiaruande skeemi nr.1.

Vara  ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsel alusel.

Raamatupidamise aastaaruande koostamine nõuab hinnangute andmist. Need hinnangud põhinevad aktuaalsel

informatsioonil mittetulundusühingu seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise

Lisa 2 Raha
(eurodes)

 31.12.2021 31.12.2020

Raha 236 350 857 681

Kokku raha 236 350 857 681

Lisa 3 Muud tulud
(eurodes)

 2021 2020

Muud 33 030 12

Kokku muud tulud 33 030 12

Lisa 4 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

 2021 2020

Üür ja rent 618 0

Mitmesugused bürookulud 280 712

Muud 5 445 0

Kokku mitmesugused tegevuskulud 6 343 712
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Lisa 5 Tööjõukulud
(eurodes)

 2021 2020

Palgakulu 23 598 12 237

Sotsiaalmaksud 7 804 4 039

Kokku tööjõukulud 31 402 16 276

Lisa 6 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2021 31.12.2020

Füüsilisest isikust liikmete arv 391 391

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud

olulised soodustused
  

 2021 2020

Arvestatud tasu 31 402 16 276


